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1 HP All-in-One ภาพรวม
ใหใช HP All-in-One เพ่ือทำใหงานสำเร็จไดอยางรวดเร็วและงายดาย เชน การ
ทำสำเนา การสแกนเอกสาร หรือการพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ ทาน
สามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผงควบ
คุมโดยไมตองเปดเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คูมือนี้จะแนะนำการใชงานขัน้พื้นฐานและวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน เชนเดียวกับการใหขอมูลการตดิตอฝายสนับสนุนของ HP และ
การสั่งซ้ืออุปกรณ
Help (วิธีใช) บนหนาจอจะใหรายละเอียดคุณลักษณะและฟงกชันตางๆ
รวมถึงการใชซอฟตแวร HP Photosmart ท่ีมาพรอมกับ
HP All-in-One สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การใช Help (วิธีใช) บน
หนาจอ

พิมพภาพถาย
HP All-in-One มีชองเสียบการดหนวยความจำและพอรต USB ดานหนา เพื่อ
ท่ีทานจะสามารถพิมพหรือปรับแตงภาพถายจากการดหนวยความจำหรือ
อุปกรณจัดเก็บโดยไมตองอัพโหลดภาพถายเขาคอมพิวเตอรกอน นอกจากนี ้ถา
HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายหรือคอมพิวเตอรดวยสาย USB ทานจะ
สามารถโอนถายภาพถายไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพ ปรับแตงหรือใชงานรวม
กันได 
การพิมพจากคอมพิวเตอร
เคร่ือง HP All-in-One สามารถใชไดกับซอฟตแวรแอพพลิเคชันใดก็ไดท่ีใช
พิมพได ทานสามารถพิมพงานไดหลายรูปแบบ อาทิ ภาพแบบไมมีขอบ จดหมาย
ขาว บัตรอวยพร สิ่งพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีด และแผนโปสเตอร
ทำสำเนา
HP All-in-One ใหทานสามารถทำสำเนาสีและสำเนาขาวดำคุณภาพสูงบน
กระดาษประเภทตางๆ ได ทานสามารถขยายหรือลดขนาดตนฉบับใหพอดีกบั
ขนาดกระดาษได ปรับความเขมของสำเนา และใชคุณลักษณะพิเศษเพื่อทำ
สำเนาภาพถายคุณภาพสูงได รวมถึงการทำสำเนาแบบไมมีขอบ
สแกน
การสแกนเปนกระบวนการแปลงขอความและภาพใหเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
สำหรับคอมพิวเตอร ทานสามารถสแกนไดเกือบทุกอยาง (ภาพถาย บทความจาก
นิตยสารและเอกสารขอความ) ดวย HP All-in-One
โทรสาร
ทานสามารถใช HP All-in-One เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีดวย
ทานสามารถกำหนดหมายเลขโทรดวนเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอย
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ไดอยางรวดเร็วและงายดาย จากแผงควบคุม ทานยังสามารถกำหนดจำนวนตัว
เลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและความคมชัดระหวางความสวาง/ความ
เขมของโทรสารที่ทานสงได

ขอมูลทั่วไปของ HP All-in-One

ฉลาก รายละเอียด

1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 จอแสดงผลกราฟกส ี(หรือที่เรียกกันวา
จอแสดงผล)

3 ถาดรับกระดาษ

4 ตัวปรับความกวางกระดาษสำหรับถาด
ปอนกระดาษหลัก

5 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือที่เรียกวา
ถาดปอนกระดาษ)

6 แกนรับกระดาษของถาดกระดาษ (หรือ
ท่ีเรียกวาแกนรับกระดาษ)

7 ต้ัวปรับความกวางและความยาว
กระดาษสำหรับถาดกระดาษภาพถาย

บท 1
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ฉลาก รายละเอียด

8 ตัวปรับความยาวกระดาษสำหรับถาด
ปอนกระดาษหลัก

9 ถาดกระดาษภาพถาย

10 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

11 พอรต USB ดานหนาสำหรับตอกลอง
ถายรูปหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นๆ

12 ชองเสียบการดหนวยความจำและไฟ
ภาพถาย

13 แผงควบคุม

14 กระจก

15 แผนรองฝาปด

ฉลาก รายละเอียด

1 อีเทอรเน็ตพอรต

2 พอรต USB ดานหลัง

3 การเชื่อมตอสาย *

4 พอรตโทรสาร 1-LINE และ 2-EXT
(โทรศัพท)

5 ฝาปดดานหลัง

* ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

(ทำตอ)
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คุณลักษณะของแผงควบคุม     
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมของ HP All-in-One

ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

1 จอแสดงผลกราฟกส ี(หรือที่เรียกกันวาจอแสดงผล): แสดงเมนู ภาพถาย และ
ขอความ สามารถเลื่อนข้ึนและปรับเปลี่ยนมุมจอแสดงผลเพื่อใหมองเห็นไดดี
ข้ึน

2 ปุมยอนกลับ: กลับไปที่หนาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

3 ตัวอยางกอนพิมพ : แสดงภาพตัวอยางของสำเนาหรืองานภาพถาย

4 ต้ังคา : แสดง Setup Menu (เมนูตั้งคา) สำหรับการสรางรายงาน การ
เปลี่ยนการตั้งคาโทรสารและเครือขาย รวมทั้งการเขาใชงานเครื่องมือและ
ลักษณะที่ตองการ 

5 วิธีใช : เปดเมน ูHelp Menu (เมนูวิธีใช) บนจอแสดงผลที่ทานสามารถเลือก
หัวขอที่ตองการศึกษาเพิ่มเติม หัวขอจะปรากฏบนจอแสดงผลของทานหรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอร ข้ึนอยูกับหัวขอที่ทานเลือก

6 ยกเลิก : หยุดการทำงานในปจจุบัน และกลับไปที่หนาจอหลัก 

7 หมุนภาพ : หมุนภาพถายที่แสดงอยูในปจจุบัน 90 องศาตามเข็มนาฬิกา การ
กดปุมครั้งตอไปจะเปนการหมุนภาพไปอีก 90 องศา

8 พิมพภาพถาย : พิมพภาพถายที่เลือกไวบนการดหนวยความจำของทาน หาก
ในขณะนี้ไมไดเลือกภาพถายอยู เครื่อง HP All-in-One จะพิมพภาพถายท่ี
กำลังแสดงอยูบนจอแสดงผลในขณะนี ้จากสถานะวาง การกดปุม พิมพภาพ
ถาย จะเปนการเปดเมน ูPhotosmart Express

บท 1
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

9 เริ่มทำสำเนาขาวดำ : เริ่มทำสำเนาขาวดำ

10 เริ่มทำสำเนาสี : เริ่มทำสำเนาส ี

11 เริ่มสแกน : จากสถานะวาง การกดปุม เริ่มสแกน จะเปนการเปด Scan
Menu (เมนูสแกน) ที่ทานสามารถเลือกปลายทางสำหรับการสแกนของทาน
ได หากทานอยูใน Scan Menu (เมนูสแกน) อยูแลว เคร่ืองจะสงงานที่
สแกนไปยังปลายทางที่เลือกไว

12 เริ่มโทรสารสีดำ : เริ่มโทรสารขาวดำ 

13 เริ่มโทรสารสี : เริ่มโทรสารสี 

14 เวนระยะ และ #: ใสชองเวนวรรคและเครือ่งหมายสี่เหลี่ยมสำหรับงานที่เกี่ยว
ของกับโทรสาร

สัญลักษณ และ *: ใสสัญลักษณและเคร่ืองหมายดอกจันสำหรับงานที่เกี่ยว
ของกับโทรสาร

15 ไฟวิทยุไรสาย: แสดงวาเปดวิทยุไรสายตามมาตรฐาน 802.11 b และ g อยู

16 เปด : เปดหรือปด HP All-in-One เมื่อปดเครื่อง HP All-in-One แลว ยัง
คงมีไฟในปริมาณเล็กนอยจายใหกับอุปกรณ หากตองการยกเลิกการจายไฟ
ท้ังหมด ใหปดเคร่ือง HP All-in-One และดึงปลั๊กไฟออก

17 ปุมตัวเลข ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

18 ตอบรับอัตโนมัติ : เม่ือปุมนี้สวาง HP All-in-One จะตอบรับสายเรียกเขา
โดยอัตโนมัติ เม่ือมีการปด HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่เขามา 

19 เมนูโทรสาร : แสดงหนาจอ Enter Fax Number (ใสหมายเลขโทรสาร)
เพ่ือปอนหมายเลขโทรสาร ถาทานกดอีกคร้ัง Fax Menu (เมนูโทรสาร) จะ
ปรากฏขึ้นโดยทานสามารถเลือกตัวเลือกโทรสารได 

20 เมนูสแกน : เปด Scan Menu (เมนูสแกน) ท่ีทานสามารถเลือกปลายทาง
สำหรับการสแกนของทานได 

21 เมนูการทำสำเนา : เลือกตัวเลือกการทำสำเนา เชน จำนวนสำเนา ขนาด
กระดาษ และประเภทกระดาษ

22 Photo Fix : จะปรับภาพถายสำหรับดูหรือพิมพโดยอัตโนมัติ เม่ือเปด
โปรแกรม คุณสมบัติตางๆ ประกอบดวยเอฟเฟกตส ีความสวางของภาพถาย

(ทำตอ)
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ฉลาก ช่ือและรายละเอียด

กรอบ และการแกปญหาตาแดง กด Photo Fix เพื่อปดและเปดคุณสมบัติ
ตามคาดีฟอลตแลว คุณสมบัตินี้จะถูกเปดอยู

23 Photosmart Express : เรียกดูเมนู Photosmart Express สำหรับ
การพิมพ การบันทึก การแกไข และการใชงานภาพถายรวมกัน

24 พิมพใหม : สแกนภาพถายและพิมพ

25 ยอ: ซูมออกเพื่อแสดงพื้นที่ภาพถายมากขึ้นหรือแสดงหลายภาพในเวลาเดียว
กันบนจอแสดงผล

26 ขยาย: ดึงภาพเขามาเพื่อปรับขยายรูปภาพบนจอแสดงผล ทานยังสามารถใช
ปุมนี้ปรับกรอบการตัดภาพในขณะที่พิมพไดอีกดวย 

27 ปุมบังคับทิศทาง: ชวยใหทานสามารถคนหาผานเมนูตัวเลือกได โดยการกด
ปุมลูกศรขึ้น ลง ซาย หรือขวา

หากทานซูมภาพถายเขามา ทานจะสามารถใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูรอบๆ
ภาพถายได และเลือกพื้นที่อื่นที่จะพิมพ

28 ตกลง : เลือกเมนู การตั้งคา หรือคาที่แสดงบนจอแสดงผล

29 ไฟสัญญาณเตือน แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น ดูจอแสดงผลสำหรับขอมูล
เพ่ิมเติม

ใชซอฟตแวร HP Photosmart
ทานสามารถใชซอฟตแวร HP Photosmart (Windows) หรือซอฟตแวร
HP Photosmart Mac (Mac) ที่ไดติดต้ังไวบน HP All-in-One เพ่ือเขาใช
งานคุณสมบัติจำนวนมาก ซึ่งไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุม ซอฟตแวรจะ
ทำใหการพิมพภาพถายหรอืซื้อภาพถายออนไลนเปนไปอยางรวดเร็วและงาย
ดาย และยังใหสิทธิทานในการเขาใชงานคุณสมบัติของซอฟตแวรขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ ได เชน การบันทึก การดู และการใชงานภาพถายรวมกัน

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวร โปรดดูที่วิธีใชบนหนาจอ

บท 1
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คนหาขอมูลเพ่ิมเติม
ทรัพยากรตางๆ มากมายทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพและบนหนาจอจะใหขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาและการใชเครื่อง HP All-in-One
● คูมือการติดต้ัง

คูมือการติดต้ังจะแนะนำวิธีการตั้งคา HP All-in-One และการติดตั้ง
ซอฟตแวร ทานควรปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือการติดตั้งตามลำดับ
หากทานมีปญหาในระหวางการติดตั้ง โปรดดูการแกไขปญหาเบื้องตนใน
สวนสุดทายของคูมือการติดตั้ง หรือดู วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน ในคูมือการใชงานนี้

● HP Photosmart Software Tour (Windows)
HP Photosmart Software Tour เปนวิธีการโตตอบที่สนุกในการดูภาพ
รวมแบบยอๆ ของซอฟตแวรที่รวมอยูใน HP All-in-One ของทาน ทานจะ
ไดเรียนรูวิธีการใชซอฟตแวร HP All-in-One เพื่อปรับแตง จัดเรียง และ
พิมพภาพถาย

● วิธีใชบนหนาจอ
วิธีใชบนหนาจอจะใหคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
HP All-in-One ท่ีไมไดระบุไวในคูมือการใชงานเบ้ืองตนนี้ รวมถึง
คุณสมบัติท่ีสามารถใชงานไดโดยการใชซอฟตแวรที่ทานไดติดตั้งไวใน
เคร่ือง HP All-in-One เทานั้น
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ

● วิธีใชจากอุปกรณของทาน
อุปกรณของทานสามารถแสดงวิธีใชได และจะมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เลือกหัวขอ
หากตองการเขาใชงานวิธีใชจากแผงควบคุม ใหกดปุม วิธีใช

● Readme
ไฟล Readme ประกอบดวยขอมูลลาสุดที่อาจจะไมพบอยูในสิ่งตีพิมพ
อื่นๆ ติดต้ังซอฟตแวรเพ่ือเขาใชไฟล Readme

● www.hp.com/support
ในกรณีที่ทานเชื่อมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถหาวิธีใชและบริการ
สนับสนุนไดจากเว็บไซตของ HP เว็บไซตนีจ้ะใหขอมลูดานเทคนิค ขอมูล
เกี่ยวกับไดรเวอร วัสด ุและการสั่งซื้อ

การใช Help (วิธีใช) บนหนาจอ 
คูมือนี้จะอธิบายตัวอยางของคุณลักษณะที่มีอยู เพ่ือใหคุณเริ่มตนใชงาน
HP All-in-One ได สำรวจ Help (วิธีใช) บนหนาจอที่มากับอุปกรณของทาน
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้งหมดที่ HP All-in-One สนับสนุน
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วิธีการเขาถึง HP Photosmart Software Help (วิธีใช HP Photosmart
Software) บนคอมพิวเตอรระบบ Windows
1. ใน HP Solution Center ใหคลิกแท็บของ HP All-in-One
2. ในสวน Device Support (การสนับสนุนอุปกรณ) ใหคลิก Onscreen

Guide (คูมือบนหนาจอ) หรือ Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหา
เบื้องตน)
– ถาทานคลิก Onscreen Guide (คูมือบนหนาจอ) เมนู

ปอปอัพจะปรากฏขึ้น ทานสามารถเลอืกเปดหนาตอนรับของระบบ
Help (วิธีใช) ทั้งหมดหรือไปท่ี Help (วิธีใช) เฉพาะสำหรับ
HP All-in-One

– ถาทานคลิก Troubleshooting (วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน) หนา
Troubleshooting and support (วิธีการแกไขปญหาเบ้ืองตน
และการสนับสนุน) จะเปดขึ้น

วิธีการเขาถึง HP Photosmart Mac Help
➔ บนเมนู Help (วิธีใช) ใน HP Photosmart Studio ใหเลือก HP

Photosmart Mac Help
HP Photosmart Mac Help จะปรากฏขึ้น

บท 1
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2 การตั้งคาเครือขาย

สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย และวิธีการดู
และจัดการกับการตั้งคาเครือขาย

หากทานตองการ: โปรดดูสวนนี้:

เช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสาย (อี
เธอรเน็ต)

การติดตั้งเครือขายแบบใชสาย

เชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายดวย
สถานีแมขาย (802.11)

การติดตั้งเครือขาย WLAN 802.11
ไรสายแบบครบวงจร

เชื่อมตอกบัเครือขายแบบไรสายโดย
ไมมีสถานีแมขาย

การติดตั้งเครือขายเฉพาะกิจแบบไร
สาย

ติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One
สำหรับใชงานในสภาพแวดลอมแบบ
เครือขาย

การติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อม
ตอเครือขาย

เพ่ิมการเชื่อมตอไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรอื่นๆ บนเครือขาย

การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิม
เติมบนเครือขาย

เปล่ียน HP All-in-One จากการเชื่อม
ตอ USB เปนการเช่ือมตอเครือขาย

หมายเหตุ ใชคำแนะนำในสวนนี้หาก
ทานติดต้ัง HP All-in-One ดวยการ
เช่ือมตอ USB ไวในตอนแรก และ
ขณะนี้ตองการเปลี่ยนเปนการเช่ือม
ตอเครือขายแบบไรสายหรือการเชื่อม
ตอเครือขายอีเธอรเน็ต

การเปลี่ยน HP All-in-One จากการ
เช่ือมตอ USB เปนการเชื่อมตอเครือ
ขาย

ดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครือขาย การจัดการการตั้งคาเครือขาย

คนหาขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตน การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับ
เครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบ
ไรสายหรือใชสายได แตไมสามารถเชือ่มตอกับเครือขายท้ังสองในเวลา
เดียวกันได

คูมือผูใชเบื้องตน 11
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การติดตั้งเครือขายแบบใชสาย 
สวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเราเตอร สวิตช หรือ
ฮับโดยการใชสายเคเบิลอีเธอรเน็ตและติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One
สำหรับการเชื่อมตอเครือขาย ซ่ึงเรียกวาเครือขายแบบใชสายหรือเครือขายอีเธอ
รเน็ต

ส่ิงท่ีจำเปนตองใชสำหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบใชสาย
กอนที่จะเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณที่จำเปนทั้งหมดแลว

❑ เครือขายอีเธอรเน็ตที่ใชงานไดซึ่งรวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มีพอรตอี
เธอรเน็ต

❑ สายเคเบิลอีเธอรเน็ต CAT-5

ถึงแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบิลโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจำนวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมีตัวเชื่อมตอท่ีตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบิลอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเชื่อมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย ตัวเชื่อมตอสายโทรศัพทจะมีเพียง
2 ถึง 6 แถบ

บท 2
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❑ คอมพิวเตอรต้ังโตะหรือแลปท็อปที่มีการเชื่อมตออีเธอรเน็ต 

หมายเหตุ  HP All-in-One สนับสนุนเครือขายอีเธอรเน็ตทั้ง 10
Mbps และ 100 Mbps หากทานกำลังเลือกซื้อ network interface
card (NIC) หรือซื้อแลว โปรดแนใจวา การดนี้สามารถทำงานได
ดวยความเร็ว

❑ HP ขอแนะนำใหใชการเชื่อมตออนิเทอรเนต็บรอดแบนด เชน การใชผาน
สายเคเบิล หรือ DSL ทานจำเปนตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
บรอดแบนด หากตองการเขาถึง HP Photosmart Share โดยตรงจาก
HP All-in-One

การเช่ือมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
พอรตอีเธอรเน็ตจะอยูท่ีดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP All-in-One กับเครือขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของ
เคร่ือง HP All-in-One

คูมือผูใชเบื้องตน 13
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3. เช่ือมตอปลายอีกดานหน่ึงของสายเคเบิลอีเธอรเน็ตเขากับพอรตบนเรา
เตอรอีเธอรเน็ตหรือสวิตช

4. เมื่อทานเชื่อมตอ HP All-in-One เขาในเครือขาย ใหติดตั้งซอฟตแวร

การติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชื่อมตอเครือขาย 
ใชสวนนี้เพ่ือติดตั้งซอฟตแวร HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอ
กับเครือขาย กอนท่ีทานจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เชื่อมตอเครือขาย HP All-in-One

หมายเหตุ 1 หากทานต้ังคาเครือ่งคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของ
ไดรฟเครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทานยังคงเช่ือมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ังซอฟตแวร มิฉะนั้น
ซอฟตแวรการติดต้ัง HP All-in-One อาจพยายามใชอักษรระบุไดรฟตัว
ใดตัวหนึ่งที่มีการสำรองไว และทานจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขาย
นั้นบนคอมพิวเตอรของทานได

หมายเหตุ 2 เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ขึ้นอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของทาน จำนวนเนื้อที่ที่วาง และความเร็วของตัวประมวล
ผลของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Windows
1. ออกจากแอพพลิเคชันทั้งหมดท่ีรันอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานและ

ไฟรวอลลท้ังหมดหรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส
2. ใสแผนซีด ีWindows ที่มาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดีรอม

ของเครื่องคอมพิวเตอรและทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

บท 2

14 HP Photosmart C6100 All-in-One series

กา
รต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ขา
ย



3. หากกรอบโตตอบที่เกี่ยวของกับไฟรวอลลปรากฎขึ้น ใหดำเนินการดังตอ
ไปนี้
– หนาจอ Issues Stopping Installation (เกิดปญหาทำใหหยุด

การติดต้ัง) หมายความวาไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปาย
แวรอาจกำลังรันอยูและรบกวนการติดตั้งซอฟตแวร HP เพื่อใหการ
ติดต้ังมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรปดไฟรวอลหรือโปรแกรมปองกัน
สปายแวรช่ัวคราวในระหวางการติดต้ัง โปรดดูคูมือการใชงาน
ไฟรวอลลของทานสำหรับข้ันตอนตางๆ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบรอย
แลว ทานสามารถเปดใชไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรได
ใหม

หมายเหตุ หากหนาจอ Issues Stopping Installation
(เกิดปญหาทำใหหยุดการติดตั้ง) ปรากฏหลังจากท่ีปดการใช
งานไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันสปายแวรแลว ใหดำเนิน
การติดต้ังตอไป

– Notice about Firewalls (ประกาศเตือนเกี่ยวกบัไฟรวอลล) หมาย
ความวามีการเปดใชงาน Microsoft Internet Connection
Firewall หรือ Windows Firewall คลิก Next (ถัดไป) เพ่ืออนุญาต
ใหโปรแกรม Setup (ต้ังคา) เปดพอรตที่จำเปนและดำเนินการติดต้ัง
ตอไป ถา Windows Security Alert (การแจงเตือนความปลอดภัย
ของ Windows) ปรากฏขึ้นสำหรับโปรแกรมที่เผยแพรโดย
Hewlett-Packard โปรดยกเลิกการบล็อกโปรแกรมนี้

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Through the network (ผานเครือขาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กำลังคนหา) จะปรากฏในขณะที่โปรแกรมการติดต้ัง
กำลังคนหา HP All-in-One บนเครือขาย

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคำ
อธิบายเคร่ืองพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพท่ีพบ) จะปรากฏขึ้น เลือก HP All-in-One ที่ทานตอง
การเชื่อมตอ
หากตองการดูการตั้งคาอุปกรณของ HP All-in-One ใหพิมพหนาการ
กำหนดคาเครือขาย

6. หากคำอธิบายของอุปกรณถูกตอง ใหเลือก Yes, install this printer
(ใช ติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้)
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7. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทานใหมเพื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการติดตั้ง
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เคร่ือง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสำหรับการใชงาน

8. หากทานปดการใชงานไฟรวอลลหรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัสในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของทานแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานอีกครั้ง
แลว

9. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP All-in-One

การติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ระบบ Mac
1. ออกจากแอพพลิเคชันท้ังหมดท่ีรันบนเครื่อง Mac ของทาน
2. ใสแผนซีด ีMacintosh ที่มาพรอมกับ HP All-in-One เขาในไดรฟซีดี

รอมของเครื่องคอมพิวเตอร
3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP All-in-One installer (ตัวติดต้ัง)
4. ในกรอบโตตอบ Authenticate (การตรวจสอบผูใช) ใหปอนรหัสผาน

ของผูดูแลระบบที่ใชเขาถึงเครื่อง Mac หรือเครือขายของทาน
ซอฟตแวรตัวติดตั้งจะมองหาอุปกรณ HP All-in-One

5. จากกรอบโตตอบ HP Installer (ตัวติดต้ัง HP) ใหเลือกภาษาและ
HP All-in-One ที่ทานตองการเชื่อมตอ

6. ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเสร็จส้ินข้ันตอนการติดต้ังทั้งหมด รวมถึง
Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้ง)
เมื่อทานเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว เคร่ือง HP All-in-One ของทาน
จะพรอมสำหรับการใชงาน

7. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่อง Mac ของทาน
และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่องไปยัง HP All-in-One

การติดต้ังเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร      
 

เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสงูสุดในเครือขายแบบไรสายของทาน ขอ
แนะนำใหทานใชสถานีแมขายแบบไรสาย (802.11b) เพื่อเช่ือมตอ
HP All-in-One กับสวนประกอบอื่นๆ ของเครือขาย เมื่อองคประกอบเครือขาย
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เช่ือมตอกันผานสถานีแมขาย จะเรียกวาเครือขาย โครงสรางพื้นฐาน (เครือขาย
ไรสายแบบไมมีสถานีแมขาย จะเรียกวาเครือขาย เฉพาะกิจ)

ขอดีของเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสายเมื่อเปรียบเทียบกับเครือขาย
แบบเฉพาะกิจ ไดแก:
● การรักษาความปลอดภัยของเครือขายแบบขั้นสูง
● มีความนาเชื่อถือมากขึ้น
● เครือขายมีความยืดหยุน
● มีประสิทธิภาพท่ีดีกวา โดยเฉพาะกับโหมด 802.11 g
● การเชื่อมตออินเทอรเน็ตบรอดแบนดที่ใชรวมกัน
● สามารถใชคุณลักษณะ HP Photosmart Share (ท่ีมีการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด เชน เคเบิลโมเด็ม หรือ DSL)

ส่ิงท่ีทานตองการสำหรับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขายังเครือขาย WLAN 802 ไรสายแบบ
ครบวงจร ทานตองมีสิ่งตอไปนี้

❑ เครือขาย 802.11 ไรสายซึ่งมีสถานีแมขายแบบไรสาย

หมายเหตุ Apple จำหนายสถานีแมขายที่กำหนดคาไดงายท่ีชือ่
AirPort AirPort ตองเชื่อมตอเขากับเครื่อง Mac แตจะยอมรับ
สัญญาณจากอุปกรณเครือขายแบบไรสายที่สามารถใชไดกับ
802.11b ไมวาจะเปนเครื่อง PC หรือเครื่อง Mac

❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนนุการใชเครือขาย
แบบไรสายหรือการดเน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC)   

หมายเหตุ สำหรับเครื่อง Mac จะมีการสนบัสนุนเครือขายแบบไร
สายดวยการด AirPort
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❑ การเชื่อมตออินเทอรเน็ตบรอดแบนด (ที่แนะนำ) เชน สายเคเบิล หรือ DSL
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One ในเครือขายไรสายซ่ึงเขาถึง
อินเทอรเน็ตได เราแนะนำใหทานใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขาย
หรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)

หมายเหตุ ทานจำเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตบรอดแบนดหาก
ทานตองการเขาถึง HP Photosmart Share โดยตรงจากอุปกรณ 

❑ ช่ือเครือขาย (SSID)

หมายเหตุ SSID, กุญแจ WEP และรหัสผาน WPA สามารถเรียก
ดูไดจากเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย โดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝงตัวของเราเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอม
กับสถานีแมขายของทาน

❑ กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจำเปน)

หมายเหตุ สถานีแมขายบางสถานีมีกุญแจ WEP มากกวาหนึ่งชุด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชกุญแจ WEP ชุดแรก (ดัชนี 1) เม่ือทำ
การตั้งคาเครือขายไรสายของทาน

หมายเหตุ 1 ถามีการตั้งคาการแยกสัญญาณ IP address ใหแนใจวามี
ที่อยู HP All-in-One อยูในรายการ

หมายเหตุ 2 ถามีการตั้งคาการแยกสัญญาณที่อยู MAC ใหแนใจวามีที่
อยู HP All-in-One อยูในรายการ

เชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร  
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย) เปนวิธีการแบบ
งายๆ ในการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายของทาน ทานยังสามารถ
ใชงาน SecureEasySetup ได ถาสถานีแมขายของทานสนับสนุนคุณลักษณะ
นี้ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับสถานีเครือขายของทานเพื่อคนหาวาสถานีเครือ
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ขายนัน้สนับสนุนการใชงาน EasySetup หรือไม และอานคำแนะนำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งคา

ขอควรระวัง เพื่อปองกันไมใหผูใชอ่ืนเขาถึงเครือขายแบบไรสายของ
ทาน HP ขอแนะนำใหทานใชรหัสผานหรือวลีผานและใช SSID เฉพาะ
สำหรับสถานีเครือขายของทาน สถานีเครือขายของทานอาจถูกสงมา
พรอมกับ SSID ที่เปนคาดีฟอลต ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยผูใชอื่นที่ใช
SSID ท่ีเปนคาดีฟอลตเดียวกัน สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
เปลี่ยน SSID โปรดดูเอกสารท่ีมาพรอมกับสถานีเครือขายของทาน

หมายเหตุ กอนทำการเชื่อมตอเครือขายโครงสรางพื้นฐานแบบไรสาย
ตรวจดูใหแนใจวาสายอีเธอรเน็ตไมไดเช่ือมตออยูกับ HP All-in-One

การเชื่อมตอ HP All-in-One ดวย Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการ
ติดต้ังแบบไรสาย)
1. ใหจดขอมูลเกี่ยวกับสถานีแมขายของทานดังตอไปนี้:

– ช่ือเครือขาย (หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา SSID)
– กุญแจ WEP, วลีผาน WPA (หากจำเปน)
หากทานไมทราบวาจะหาขอมูลนี้ไดที่ใด โปรดดูเอกสารท่ีมาพรอมกับ
สถานีแมขายแบบไรสายของทาน ทานอาจหา SSID และกุญแจ WEP
หรือวลีผาน WPA ไดจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว (EWS) สำหรับสถานี
แมขาย สำหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเปด EWS ของสถานีแมขาย โปรดดูที่
เอกสารเกี่ยวกับสถานีแมขาย

หมายเหตุ หากติดต้ังเครือขายดวยสถานีกลาง Apple AirPort
base และทานใชรหัสผานแทนที่จะใช WEP HEX หรือ WEP
ASCII เพ่ือเขาถึงเครือขายนี ้ทานจำเปนตองไดรับกุญแจ WEP ที่
เหมือนกัน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับสถานี
กลาง Apple AirPort base

2. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
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4. กด  เพื่อเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) แลวจึงกด ตกลง
การเชื่อมตอน้ีจะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบ
ไรสาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายท่ีใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายที่มีสัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏ
ข้ึนกอน สวนเครือขายที่มีสัญญาณต่ำท่ีสุดจะปราฏขึ้นหลังสุด
การทดสอบเครอืขายไรสายจะเริ่มทำงาน โดยทำการทดสอบเชิง
วินิฉัยเพ่ือระบุวาการตั้งคาเครือขายนั้นสำเร็จหรือไม การทดสอบเครือขาย
ไรสายจะพมิพออกมาเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ

5. กด  เพื่อเลือกชือ่ของเครือขายที่ทานจดไวในข้ันตอนที ่1 จากนั้นกด ตกลง

ถาทานไมเห็นชื่อเครือขายของทานในรายการ
a. เลือก Enter a New Network Name (SSID) (ปอนชื่อเครือขาย

ใหม) (SSID) หากจำเปน ใหใช  เพื่อเลือกชื่อ จากนั้นกด ตกลง
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ปอน SSID ใชปุมลูกศรบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เพ่ือเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง
เพื่อเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพ
เล็ก (ตัวเล็ก) ให ถูกตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะ
ลมเหลว

c. เมื่อทานปอน SSID ใหมเสร็จแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Done
(เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง

d. กด  จนกวา Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน): จะถูกไฮไลต
แลวกด ตกลง

e. กด  จนกวา WEP encryption (การเขารหัส WEP) หรือ WPA
encryption (การเขารหัส WPA) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
หากทาน ไมตองการใชการเขารหัสขอมูล WEP ใหกด  จนกระทั่ง
No, my network does not use encryption (ไม เครือขาย
ของฉันไมไดใชการเขารหัสขอมูล) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง จาก
นั้นไปที่ข้ันตอนท่ี 7
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6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP ของทานดังนี:้
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้น

กด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพ
เล็ก (ตัวเล็ก) ให ถูกตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะ
ลมเหลว

b. เมื่อทานปอนกุญแจ WPA หรือกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุม
ลูกศรเพื่อเลือก Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน

c. กด ตกลง เพ่ือยืนยัน
เคร่ือง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับเครือขาย หากมีขอ
ความบอกวา ทานใสกุญแจ WPA หรือ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจ
ที่ทานจดไวสำหรับเครือขายใหมของทาน ปฏิบัติตามการแจงเตือน
เพื่อแกไขขอมูลกุญแจ แลวลองอีกครั้ง

7. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายไดเปนผลสำเรจ็ โปรดไป
ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อติดต้ังซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอร
แตละเครื่องที่จะใชเครือขาย

การติดตั้งเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย  
ใชคำแนะนำในสวนนี้หากทานตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับ
คอมพิวเตอรบนเครือขายแบบไรสายโดยไมใชสถานีแมขาย ในระบบ
Windows เรียกวิธีนี้วาเครือขายแบบ peer-to-peer หรือเครือขาย เฉพาะ
กิจ สำหรับเครื่อง Mac ส่ิงนี้จะเรียกวาเครือขายแบบ computer-to-
computer ทานอาจตองการใชการเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจหากทานไมตองการ
ลงทุนในสถานีเครือขาย หรือทานตองการตั้งคาเครอืขายท่ีใชงานงายและสะดวก
กวา
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หมายเหตุ การเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจจะใชงานไดหากทานไมมีสถานี
แมขาย อยางไรก็ตาม ทานจะไดความยืดหยุนเพียงเล็กนอย ระดับความ
ปลอดภัยบนเครือขายต่ำ และประสิทธิภาพของเครือขายชากวามีสถานีแม
ขาย นอกจากนี ้ทานจะไมมีการเขาถึงชองสัญญาณท่ีใชรวมกัน (เชน สาย
เคเบิล หรือ DSL) และไมสามารถใชคุณสมบัติของ HP Photosmart
Share บนเครื่อง HP All-in-One ได

ในการเช่ือมตอ HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ทานตองสราง
โปรไฟลเครอืขายบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน โปรไฟลเครือขายประกอบ
ดวยการตั้งคาเครือขาย ซึ่งรวมถึงชื่อเครือขาย (SSID) โหมดการสื่อสาร (แบบ
เฉพาะกิจหรือโครงสรางพื้นฐาน) และไมวาจะสามารถใชการเขารหสัขอมูลได
หรือไมก็ตาม

โปรดดูที่สวนใดสวนหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของทาน
● การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร Windows XP
● เตรียมเครื่อง Mac

ส่ิงท่ีทานตองการสำหรับเครือขายเฉพาะกิจ
การเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไรสาย ทานตองมี
คอมพิวเตอรระบบ Windows ที่มีอะแดปเตอรเครือขายไรสายหรือเคร่ือง Mac
ที่มีการด Airport

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร Windows XP
ข้ันแรกใหเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อเช่ือมตอกับเครือขาย จากนั้น
สรางโปรไฟลเครือขาย
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การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร
1. ออกจากโปรแกรมแอพพลิเคชันทั้งหมดที่รันอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของ

ทาน และปดไฟรวอลลทั้งหมดช่ัวคราว รวมทั้งไฟรวอลล XP ภายในและ
ไฟรวอลลอ่ืนๆ หรือซอฟตแวรตรวจสอบไวรัส

2. เพ่ือปกปองเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานจากการติดเช้ือไวรัส ใหปดการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต หากทานมีสายเคเบิลหรือ DSL ใหถอดสายเคเบิลอี
เธอรเน็ตออกจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน หากทานมี
dial-up ใหถอดสายโทรศัพทออก

3. ปดการเชื่อมตอ LAN ท้ังหมด (รวมถึงอีเธอรเน็ต) ที่นอกเหนือจากการ
เชื่อมตอแบบไรสายปด IEEE 1394 กับการเชื่อมตออีเธอรเน็ตทั้งหมด
ดวย (เชน ไฟรวอลล i.LINK หรือ Lynx)

การปดการเชื่อมตอ LAN ดวย Windows XP
a. คลิกปุม Windows Start (ปุมเร่ิมตนของระบบ Windows) คลิก

Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นดับเบิลคลิก Network
Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)

b. คลิกขวาที่ Local Area Connection (การเชื่อมตอบริเวณเฉพาะ
ที่) จากนั้นคลิก Disable (ปดการใชงาน)หากทานเห็น Enable (เปด
การใชงาน) บนปอปอัพเมน ูแสดงวา ปด Local Area
Connection (การเชื่อมตอบริเวณเฉพาะที)่ เรียบรอยแลว

การปดไฟรวอลล Windows ดวย Windows XP Service Pack 2
a. ที่ Control Panel (แผงควบคุม) ของ Windows ใหคลิก Security

Center (ศูนยรักษาความปลอดภัย)
b. คลิก Windows Firewall และเลือก Off (ปด)

การปดไฟรวอลล Windows ดวย Windows XP Service Pack 1
a. ที่ Control Panel (แผงควบคุม) ของ Windows ใหเปด Network

Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)
b. คลิก Change settings of this connection (เปลี่ยนการตั้งคา

การเชื่อมตอนี)้
c. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
d. ลบเครื่องหมายออกจากกลองกาเครื่องหมายการปกปองไฟรวอลล
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การสรางโปรไฟลเครือขาย

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One มาพรอมกับการกำหนดคาโปรไฟล
เครือขายโดยมี hpsetup เปน SSID อยางไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว HP ขอแนะนำใหทานสรางโปรไฟลเครือขายใหม
บนเครื่องคอมพิวเตอรตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้ จากนั้นรัน Wireless
Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เพื่อคนหาเครือขายใหม

1. แนใจวาทานไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรตามขั้นตอนของงานขางตนแลว
2. ใน Control Panel (แผงควบคุม) ดับเบิลคลิก Network

Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)
3. ในหนาตาง Network Connections (การเชื่อมตอเครือขาย) ให

คลิกขวาที่ Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสาย) หากทานเห็น Enable (เปดการใชงาน) บนปอปอัพเมนู ให
เลือก Enable (เปดการใชงาน) หรือหากทานเห็น Disable (ปด) บนเมนู
แสดงวาการเชื่อมตอแบบไรสายถูกเปดไวแลว

4. คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection (การเชื่อมตอ
เครือขายไรสาย) จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)

5. คลิกแท็ป Wireless Networks (เครือขายไรสาย)
6. เลือกกลองกาเครื่องหมาย Use Windows to configure my

wireless network settings (ใช Windows เพ่ือกำหนดคาการติดต้ัง
เครือขายไรสายของฉัน)

7. คลิก Add (เพ่ิม) จากนั้นทำสิ่งตอไปนี้:
a. ในชอง Network name (SSID) (ชื่อเครือขาย (SSID)) ใหพิมพ

ช่ือ Mynetwork

หมายเหตุ สังเกตวา ตัวอักษร M ใน Mynetwork เปนตัว
พิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวอักษรที่เหลือเปนตัวพิมพเล็ก (ตัว
เล็ก) ส่ิงนี้เปนสิ่งสำคัญท่ีตองจำไวหากทานจำเปนตองปอน
SSID ในตัวชวยการตั้งคาไรสายในภายหลัง

b. ถาหากมีรายการ การพิสูจนคาเน็ตเวิรก ใหเลือก Open (เปด) หรือ
ไปยังขั้นตอนถัดไป

c. ในรายการ Data encryption (การเขารหัสขอมูล) ใหเลือก WEP

หมายเหตุ เปนไปไดที่จะไมใชกุญแจ WEP ในการสรางเครือ
ขาย อยางไรก็ตาม HP ขอแนะนำใหใชกุญแจ WEP หากตอง
การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายของทาน
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d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัด
จาก The key is provided for me automatically (เตรียม
กุญแจใหฉันโดยอัตโนมัติ) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมาย
ออก

e. ในกลอง Network key (กุญแจเครือขาย) ใหพิมพกุญแจ WEP ที่มี
ความยาวอักขระตัวเลขและตัวอักษร (ASCII) 5 ตัว พอดี หรือ 13
ตัว พอดี ตัวอยางเชน หากทานปอนอักขระ 5 ตัว ทานอาจปอน
ABCDE หรือ 12345 ก็ได หรือหากทานปอนอักขระ 13 ตัว ทานอาจ
ปอน ABCDEF1234567 (12345 และ ABCDE เปนเพียงตัว
อยาง ทานตองนำมาผสมกันเอง)
อีกทางเลือกหนึ่งคือ ทานสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก)
สำหรับกุญแจ WEP ได กุญแจ HEX WEP ตองมีอักขระ 10 ตัว
สำหรับการเขารหัสขอมูล 40 บิต หรือ 26 ตัวอักษรสำหรับการเขารหัส
ขอมูล 128 บิต           

f. ในกลอง Confirm network key (ยืนยันกุญแจเครือขาย) ใหพิมพ
กุญแจ WEP ท่ีเหมือนกันกับที่ทานพมิพไวในขัน้ตอนกอนหนา

g. จดกุญแจ WEP ใหตรงกับที่ทานพิมพ รวมถึงตัวอักษรตัวพิมพใหญ
และตัวพิมพเล็ก

หมายเหตุ ทานตองจำตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ใหถูกตองหากทานปอนกุญแจ WEP ผิดบนเครื่อง
HP All-in-One การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

h. เลือกกลองกาเครื่องหมาย This is a computer-to-computer
(ad hoc) network; wireless access points are not
used (นี่คือเครือขายแบบคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร (ad hoc);
ไมใชสถานีแมขายแบบไรสาย)

i. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดหนาตาง Wireless network
properties (คุณสมบัติของเครือขายไรสาย) จากนั้นคลิก OK
(ตกลง) อีกครั้ง

j. คลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อปดหนาตาง Wireless Network
Properties Connection (การเชื่อมตอคุณสมบัติของเครือขายไร
สาย)

8. ไปที่ HP All-in-One และใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการ
ติดต้ังแบบไรสาย) เพ่ือเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไร
สาย

เตรียมเครื่อง Mac
ข้ันแรกใหเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อเช่ือมตอกับเครือขาย จากนั้น
สรางโปรไฟลเครือขาย
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การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร
➔ ออกจากแอพพลิเคชันทั้งหมดท่ีรันอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานและ

ปดไฟรวอลลท้ังหมดเปนการช่ัวคราว

การสรางโปรไฟลเครือขายใหม

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One มาพรอมกับการกำหนดคาโปรไฟล
เครือขายโดยมี hpsetup เปน SSID อยางไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว HP ขอแนะนำใหทานสรางโปรไฟลเครือขายใหม
บนเครื่องคอมพิวเตอรตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้ จากนั้นรัน Wireless
Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) เพื่อคนหาเครือขายใหม

1. ตรวจสอบใหแนใจวา ทานไดเปด AirPort อยู
เมื่อเปด AirPort แลว ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในแถบเมนู (ตองเลือก
Show AirPort (แสดง AirPort) ในแถบเมน)ู

หากตองการตรวจสอบเรื่องนี ้ใหคลิกที่ไอคอน AirPort
หาก Turn Airport On (เปด Airport) มีสถานะพรอมใชงาน ใหเลือกเพื่อ
เปด AirPort
หากไมมีไอคอน AirPort แสดงอยู ใหทำสิ่งตอไปนี้:
a. บนหนาจอ Network Preferences (คุณลักษณะเครือขาย) ให

เลือก Airport Panel (แผง Airport)
b. เปดการใชงาน Allow the computer to create networks

(อนุญาตใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสรางเครือขาย)
c. เปดการใชงาน Show Airport status in menu bar (แสดง

สถานะของ Airport ที่แถบเมนู)
2. คลิกไอคอน AirPort
3. เลือก Create Network… (สรางเครือขาย...)

บท 2

26 HP Photosmart C6100 All-in-One series

กา
รต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ขา
ย



4. บนกรอบโตตอบ Computer to Computer (คอมพิวเตอรกับ
คอมพิวเตอร ใหคลิกกลอง Name (ชื่อ) และปอนช่ือเครือขายใหม
ตัวอยางเชน ทานสามารถพิมพช่ือ Mynetwork (หรือช่ืออื่นที่มีความ
หมาย เชน ชื่อยอของทาน)

หมายเหตุ สังเกตวา ตัวอักษร M ใน Mynetwork เปนตัวพิมพ
ใหญ (ตัวใหญ) และตัวอักษรที่เหลือเปนตัวพิมพเล็ก (ตัวเล็ก) สิ่งนี้
เปนสิ่งสำคัญท่ีตองจำไวหากทานจำเปนตองปอน SSID ในตัวชวย
การตั้งคาไรสายในภายหลัง

5. ในกลอง Channel (ชอง) ใชการตั้งคา Automatic (อัตโนมัติ) ท่ีเปนคา
ดีฟอลต

6. คลิก Show Options (แสดงตัวเลือก)
7. เม่ือตองการเปดการใชงานการเขารหัสขอมูลเพื่อการรักษาความปลอดภัย

ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Encryption (การเขารหัสขอมูล)
8. ในกลอง Password (รหัสผาน) ใหพิมพรหัสผานที่เปนตัวเลขหรือตัว

อักษร (ASCII) 5 ตัวพอดี หรือ 13 ตัวพอดี ตัวอยางเชน หากทานปอน
อักขระ 5 ตัว ทานอาจปอน ABCDE หรือ 12345 ก็ได หรือหากทานปอน
อักขระ 13 ตัว ทานอาจปอน ABCDEF1234567
อีกทางเลือกหนึ่งคือ ทานสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก) สำหรับ
รหัสผาน รหัสผาน HEX ตองมีอักขระ 10 ตัวสำหรับการเขารหัสขอมูล 40
บิต หรืออักขระ 26 ตัวสำหรับการเขารหัสขอมูล 128 บิต 

9. ในกลอง Confirm (ยืนยัน) ใหพิมพรหัสผานที่เหมือนกัน
10. จดรหัสผานของทานไว ซึ่งในเครื่อง HP All-in-One จะเรียกวา กุญแจ

WEP ทานจะตองใชกุญแจ WEP เมื่อรันตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย
11. คลิก OK (ตกลง)
12. ไปที่ HP All-in-One และใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้ง

คาแบบไรสาย) เพื่อเช่ือมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบไรสาย

การสรางโปรไฟลเครือขายสำหรับระบบปฏิบัติการอื่น
หากทานมีระบบปฏิบัติการอ่ืนที่ไมใช Windows XP เราขอแนะนำใหทานใช
โปรแกรมการกำหนดคาที่มาพรอมกับการด LAN แบบไรสายของทาน ในการ
คนหาโปรแกรมการกำหนดคาสำหรับการด LAN แบบไรสายของทาน ใหเรียก
ดูรายการโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
หากทานมีระบบปฏิบัติการอ่ืนที่ไมใช Mac OS X เราขอแนะนำใหทานใช
โปรแกรมการกำหนดคาที่มาพรอมกับการด LAN แบบไรสายของทาน ในการ
คนหาโปรแกรมการกำหนดคาสำหรับการด LAN แบบไรสายของทาน ใหเรียก
ดูรายการโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
การใชโปรแกรมการกำหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายที่มีคาดัง
ตอไปนี้:
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● ช่ือเครือขาย (SSID): Mynetwork (ตัวอยาง)
● Communication mode (โหมดการสื่อสาร): Ad Hoc (เฉพาะกิจ)
● Encryption (การเขารหัสขอมูล): Enabled (เปดการใชงาน)

หมายเหตุ ทานควรสรางชื่อเครือขายที่แตกตางจากตัวอยางที่แสดง
ไวในที่นี้ เชน ชื่อยอของทาน เพียงแตจำไววาช่ือเครือขายเปนตวั
พิมพขนาดใด นั่นหมายความวา ทานตองจำวาตัวอักษรใดเปนตัว
พิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

การเชื่อมตอกับเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย 
ทานตองใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดตั้งแบบไรสาย) เพ่ือ
เชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย

การเชื่อมตอกับเครือขายเฉพาะกิจแบบไรสาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  เพื่อเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
การเชื่อมตอน้ีจะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบ
ไรสาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายท่ีใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายแบบ infrastructure จะ
ปรากฏขึ้นเปนลำดบัแรกในรายการตามดวยเครือขายเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ใช
งานได เครือขายที่มีสัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏขึ้นกอน สวนเครือขายที่มี
สัญญาณต่ำท่ีสุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

4. บนจอแสดงผล ใหมองหาชื่อเครือขายที่ทานสรางบนเครื่องคอมพิวเตอร
ของทาน (ตัวอยางเชน Mynetwork)

5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกชื่อเครือขาย จากนั้นกด ตกลง
ถาทานเห็นชื่อเครือขายและเลือก ใหไปยังข้ันตอนท่ี 6

ถาทาน ไม เห็นช่ือเครือขายของทานในรายการ
a. เลือก Enter a New Network Name (SSID) (ปอนชื่อเครือขาย

ใหม (SSID))
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น
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b. ปอน SSID ใชปุมลูกศรบนแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One
เพ่ือเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง
เพื่อเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพ
เล็ก (ตัวเล็ก) ให ถูกตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะ
ลมเหลว

c. เมื่อทานปอน SSID ใหมเสร็จแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Done
(เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน จากนั้นกด ตกลง

d. กด  จนกวา Ad Hoc (เฉพาะกิจ) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
e. กด  จนกระทั่ง Yes, my network uses WEP encryption

(ใช เครือขายของฉันใชการเขารหัสขอมูล WEP) แลวจึงกด ตกลง
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น
หากทาน ไม ตองการใชการเขารหัสขอมูล WEP ใหกด  จนกระทั่ง
No, my network does not use encryption (ไม เครือขาย
ของฉันไมไดใชการเขารหัสขอมูล) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง จาก
นั้นไปที่ข้ันตอนท่ี 7

6. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WEP ของทานดังนี้ หรือไปที่ข้ันตอน
ที่ 7
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากนั้น

กด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพ
เล็ก (ตัวเล็ก) ให ถูกตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะ
ลมเหลว

b. เมื่อทานปอนกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน

7. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อยืนยัน
เคร่ือง HP All-in-One จะพยายามเชื่อมตอกับ SSID หากมีขอความบอก
วา ทานใสกุญแจ WEP ผิด ใหตรวจสอบกุญแจที่ทานจดไวสำหรับเครือ
ขายใหมของทาน ปฏิบัติตามการแจงเตือนเพื่อแกไขกุญแจ WEP แลวลอง
อีกครั้ง

8. เมื่อเครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายไดเปนผลสำเรจ็ โปรดไป
ที่เครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อติดต้ังซอฟตแวร

การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมบนเครือขาย
ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่องคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง
เครื่องบนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กได หากเครื่อง HP All-in-One ของ
ทานเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรบนเครือขายเรียบรอยแลว ทานตองติดตั้ง
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ซอฟตแวร HP All-in-One สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมแตละเครื่อง ใน
ระหวางการติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย ซอฟตแวรจะคนพบ SSID (ชื่อเครือ
ขาย) ของเครือขายที่มีอยูแลว เมื่อทานต้ังคา HP All-in-One บนเครือขายแลว
ทานไมจำเปนตองกำหนดคาอีกเมื่อเพิ่มคอมพิวเตอรบนเครือขาย

หมายเหตุ ทานสามารถเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายแบบ
ไรสายหรือใชสายได แตไมสามารถเชือ่มตอกับเครือขายท้ังสองในเวลา
เดียวกันได

การเปลี่ยน HP All-in-One จากการเชื่อมตอ USB เปนการ
เช่ือมตอเครือขาย  

หากทานติดต้ังเครื่อง HP All-in-One ดวยการเชื่อมตอแบบ USB ในครั้งแรก
ทานสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือเครอืขายอีเธอ
รเน็ตไดในภายหลัง หากทานเขาใจวิธีการเชื่อมตอเครือขายแลว ทานสามารถใช
วิธีการทั่วไปดานลางนี้ได

หมายเหตุ เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในเครือขายแบบไร
สายของทาน ทานควรใชสถานีเครือขาย (เชน เราเตอรไรสาย) เพ่ือเชื่อม
ตอ HP All-in-One

การเปลี่ยนการเชื่อมตอ USB เขากับการเชื่อมตอ WLAN 802.11 ไรสายแบบ
ครบวงจร
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
3. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด  เพื่อเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
ซึ่งจะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดตั้งแบบไรสาย)

5. ติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชือ่มตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพ่ิม
อุปกรณ) จากนั้นเลือก Through the network (ผานเครือขาย)

6. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร) ใน Control Panel (แผงควบคุม) และลบเคร่ืองพิมพสำหรับ
การติดต้ัง USB ออก

การเปลี่ยนการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต)
1. ใหถอดปลั๊กการเชื่อมตอแบบ USB ออกจากดานหลังของ HP All-in-One
2. เช่ือมตอสายเคเบิลอีเธอรเน็ตจากพอรตอีเธอรเน็ตที่อยูดานหลังของเครื่อง

HP All-in-One เขากับพอรตอีเธอรเน็ตทีม่ีอยูบนเราเตอรหรือสวิตช
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3. ติดตั้งซอฟตแวรสำหรับการเชือ่มตอเครือขาย เลือก Add a Device (เพ่ิม
อุปกรณ) จากนั้นเลือก Through the network (ผานเครือขาย)

4. (สำหรับ Windows เทานั้น) เม่ือการติดตั้งเสร็จสิ้น ใหเปด Printers and
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ใน Control Panel (แผงควบคุม) และ
ลบเครื่องพิมพจากการติดต้ัง USB ครั้งกอนออก

การจัดการการตั้งคาเครือขาย 
ทานสามารถจัดการตั้งคาเครือขายสำหรับ HP All-in-One ผานทางแผงควบ
คุม HP All-in-One การตั้งคาขั้นสูงเพิ่มเติมมีอยูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
ทานสามารถเขาถึงเครือ่งมือการกำหนดคาและสถานะไดจากเว็บเบราเซอร โดย
ใชการเชื่อมตอเครือขายที่มีอยูเขากับ HP All-in-One
● การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นเบื้องตนจากแผงควบคุม
● การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายข้ันสูงจากการตั้งคาแผงควบคมุ
● การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
● คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นเบื้องตนจากแผงควบคุม
แผงควบคุมของ HP All-in-One ชวยใหทานสามารถติดต้ังและจัดการการ
เช่ือมตอแบบไรสายและดำเนินการจัดการเครือขายในลักษณะตางๆ ได ซึ่งรวม
ถึงการเรียกดูการตั้งคาเครือขาย การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย การเปด
และปดวิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย
● การใชตัวชวยการติดตั้งแบบไรสาย
● เรียกดูและพมิพการตั้งคาเครือขาย
● การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
● การเปดและปดวิทยุไรสาย
● เคร่ืองพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย

การใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย

Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) ชวยใหทานติดต้ัง
และจัดการการเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่อง HP All-in-One ไดงายข้ึน

การรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  เพื่อเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร

สาย) แลวจึงกด ตกลง
จะทำใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)
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เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย

ทานสามารถแสดงผลสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของ
HP All-in-One หรือสามารถพิมพหนาการกำหนดคาท่ีมีรายละเอยีดเพิ่มเติม
ได หนาการกำหนดคาเครือขายจะแสดงการตั้งคาเครือขายท่ีสำคัญทั้งหมด เชน
IP address, ความเร็วลิงค, DNS และ mDNS

การดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) จะ

ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
View Network Settings Menu (เมนูดูการตั้งคาเครือขาย) จะปรากฏ
ข้ึน

4. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
– หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย ใหกด  จนกวา

Display Wired Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขายแบบใช
สาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
จากนั้น ขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย (อีเธอรเน็ต)
จะปรากฏขึ้น

– หากตองการแสดงผลการตั้งคาเครือขายแบบใชสาย ใหกด  จนกวา
Display Wireless Summary (แสดงสรุปการตั้งคาเครือขาย
แบบไรสาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
ขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครือขายแบบไรสายจะปรากฏขึ้น

– หากตองการพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย  ใหกด  จนกวา Print
Network Configuration Page (พิมพหนาการกำหนดคาเครือ
ขาย) จะถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง
เครื่องจะพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย

การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย      

ทานสามารถตั้งคาเครือขายใหกลับเปนคาที่กำหนดไวเม่ือทานซื้อเครื่อง
HP All-in-One ได

ขอควรระวัง ซึ่งจะลบขอมูลการตั้งคาไรสายท้ังหมดท่ีทานไดปอนไว
หากตองการเรียกคืนขอมูลนี ้ทานจำเปนตองใชตัวชวยการติดต้ังแบบไร
สายอีกคร้ัง
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การเรียกคืนคาดีฟอลตของเครือขาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Restore Network Defaults (เรียกคืนคาดีฟอลตของ

เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. ยืนยันวาทานตองการบันทึกคาดีฟอลตของเครือขาย

การเปดและปดวิทยุไรสาย   

วิทยุไรสายจะปดโดยคาดีฟอลต ซ่ึงดูไดจากไฟสัญญาณสีฟาที่อยูที่ดานหนาของ
เคร่ือง HP All-in-One หากตองการคงการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายไว
ตองเปดวิทยุไว อยางไรก็ตาม หากเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับเครือ
ขายแบบใชสาย หรือถาทานตองการเชื่อมตอ USB ตองไมเปดวิทยุ ในกรณีนี้
ทานอาจตองปดวิทยุ

การเปดและปดวิทยุไรสาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Wireless Radio (วิทยุแบบไรสาย) จะถูกไฮไลต แลวกด

ตกลง
4. กด  เพื่อเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

เคร่ืองพิมพจะพิมพการทดสอบเครือขาย

การทดสอบเครือขายไรสายจะเริ่มทดสอบเชิงวินิจฉัยเพ่ือระบุวาการตั้งคาเครอื
ขายนัน้สำเร็จหรือไม การทดสอบเครือขายไรขายจะพิมพออกมาเองโดย
อัตโนมัติเมื่อรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)
นอกจากนี ้ทานยังสามารถสั่งพิมพการทดสอบเครือขายไรสายไดทุกเวลา

วิธีการพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย)

จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย) จะพิมพ
รายงาน
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การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นสูงจากการตั้งคาแผงควบคุม   
การตั้งคาเครือขายข้ันสูงมีไวเพ่ือความสะดวกของทาน อยางไรก็ด ีทานไมควร
เปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้ นอกเสียจากวาทานเปนผูใชขั้นสูง
● การตั้งความเร็วลิงค
● การเปลี่ยนการตั้งคา IP

การตั้งความเร็วลิงค 

ทานสามารถเปลี่ยนความเร็วท่ีใชสงขอมูลผานเครือขายได คาดีฟอลตคือ
Automatic (อัตโนมัติ)

การตั้งความเร็วในการเชื่อมตอ
1. กด ต้ังคา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง
กด  จนกวา Set Link Speed (ต้ังคาความเร็วลิงค) จะถูกไฮไลต แลว
กด ตกลง

4. กด  เพ่ือเลือกความเร็วในการเชื่อมตอที่ตรงกับฮารดแวรเครือขายของ
ทาน จากนั้นกด ตกลง เพ่ือยืนยันการตั้งคา
– Automatic (อัตโนมัติ)
– 10-Full (10-เต็มรอบ)
– 10-Half (10-คร่ึงรอบ)
– 100-Full (100-เต็มรอบ)
– 100-Half (100-ครึ่งรอบ)

การเปลี่ยนการตั้งคา IP 
คาดีฟอลตสำหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่งจะกำหนดคา IP
โดยอัตโนมัต ิอยางไรก็ตาม หากทานเปนผูใชข้ันสูง ทานอาจตองการเปลี่ยนที่
อยู IP ซับเน็ต มาสก หรือดีฟอลตเกตเวย ดวยตนเอง ในการดูท่ีอยู IP และซับ
เน็ต มาสกของเครื่อง HP All-in-One ใหพิมพหนาการกำหนดคาเครือขายจาก
HP All-in-One

บท 2

34 HP Photosmart C6100 All-in-One series

กา
รต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ขา
ย



หมายเหตุ เมื่อมีการปอนคา IP ดวยตนเอง ทานตองเชื่อมตอกับเครือขาย
ที่ทำงานอยูไวแลว ไมเชนนั้น จะไมมีการเก็บคาไวเมื่อทานออกจากเมนู

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกำหนด IP แอดเดรสดวยตนเอง หากทาน
ใส IP แอดเดรสในระหวางการติดต้ังไมถูกตอง สวนประกอบเครือขาย
ของทานจะไมสามารถเช่ือมตอกับ HP All-in-One ได

การเปลี่ยนการตั้งคา IP
1. กด ต้ังคา
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

Network Menu (เมนูเครือขาย) จะปรากฏขึ้น
3. กด  จนกวา Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) จะถูกไฮไลต แลว

กด ตกลง
กด  จนกวา IP Settings (การตั้งคา IP) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง

4. กด  จนกวา Manual (ดวยตนเอง) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
5. กด  เพื่อเลือกการตั้งคา IP คาใดคาหนึ่งตอไปนี ้จากนั้นกด ตกลง

– IP Address (ที่อยู IP)
– Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก)
– Default Gateway (ดีฟอลตเกตเวย)

6. ปอนการเปลี่ยนแปลงของทาน แลวกด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา

การใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานเชื่อมตอกับ HP All-in-One บนเครือขายที่ใช
สาย ทานสามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวที่อยูในเครื่อง
HP All-in-One ได เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเปนอินเทอรเฟสผูใชที่ทำงานบน
เว็บ ซ่ึงจะมีตัวเลือกที่ไมมีในแผงควบคุมของ HP All-in-One รวมถึง
Webscan และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของเครอืขายข้ันสูง นอกจากนี้
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวยังชวยใหทานสามารถตรวจสอบสถานะและสั่งซ้ือวัสดุ
สำหรับเคร่ืองพิมพได

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชคุณสมบัติท่ีมีอยูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว โปรดดูที่
หนาจอวิธีใชในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว เม่ือตองการเขาถึงวิธีใชเว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัว ใหเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว จากนั้นคลิกลิงค Help (วิธีใช) ที่อยู
ภายใต Other Links (ลิงคอื่นๆ) บนแท็บ Home (หนาแรก) ของเว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัว
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หมายเหตุ ใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายเมื่อ
ทานไมสามารถเขาถึงแผงควบคุมของเครื่อง HP All-in-One หรือตอง
การเปลี่ยนตัวเลือกขั้นสูงที่ไมมีอยูในแผงควบคุมเทานั้น

● การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
● การใชตัวชวยการติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การเขาใชงานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว 

ทานสามารถเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวบนเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกบั
HP All-in-One บนเครือขายเทานั้น

การเขาถึง Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
1. พิมพหนาการกำหนดคาเครือขายเพื่อคนหาท่ีอยู IP สำหรับ

HP All-in-One
2. ในชอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของทาน ใหปอนที่อยู IP ของ

เคร่ือง HP All-in-One ดังท่ีแสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซ่ีเซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทาน
อาจจำเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. หากทานจำเปนตองเปลี่ยนภาษาที่แสดงในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ให
ปฏิบัติดังนี้
a. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา)
b. คลิก Select Language (เลือกภาษา) ในเมนูนำทาง Settings

(การตั้งคา)
c. ในรายการ Select Language (เลือกภาษา) ใหคลิกภาษาที่ตองการ
d. คลิก Apply (ทำใหมีผล)

4. คลิกแท็บ Home (หนาแรก) เพื่อเขาถึงขอมูลอุปกรณและเครือขาย
หรือคลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพื่อเขาถึงขอมูลเครือขายเพิ่ม
เติม หรือปรับเปล่ียนขอมลูเครือขาย

5. ทำการปรับเปลี่ยนการกำหนดคา
6. ปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การใชตัวชวยการติดต้ังเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว 

ตัวชวยติดตัง้เครือขายทีม่ีอยูในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะมีอินเทอรเฟสภายใน
แกพารามิเตอรการเชื่อมตอเครือขายของทาน
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วิธีการเขาใชงานตัวชวยติดต้ัง Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัว)
1. พิมพหนาการกำหนดคาเครือขายเพื่อคนหาท่ีอยู IP สำหรับ

HP All-in-One
2. ในชอง Address (ที่อยู) ในเว็บเบราเซอรของทาน ใหปอนที่อยู IP ของ

เคร่ือง HP All-in-One ดังท่ีแสดงไวบนหนาการตั้งคาเครือขาย ตัวอยาง
เชน http://192.168.1.101
หนา Home (หนาแรก) ของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวจะปรากฏขึ้น ซึ่ง
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพร็อกซ่ีเซิรฟเวอรในเบราเซอรของทาน ทาน
อาจจำเปนตองปดพร็อกซี่เพ่ือเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย)
4. คลิก Wired (802.3) (ใชสาย) ในเมนูนำทาง Connections (การเชื่อม

ตอ)
5. คลิก Start Wizard (เริ่มตัวชวย) จากนั้นปฏิบัติคำแนะนำทั้งหมดในตัว

ชวย

คำจำกัดความของหนาการกำหนดคาเครือขาย
หนาการตั้งคาเครือขายแสดงการตั้งคาเครือขายสำหรับ HP All-in-One มีการ
ต้ังคาสำหรับขอมูลทั่วไป 802.3 ใชสาย (อีเธอรเน็ต), 802.11 ไรสาย และ
Bluetooth®
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การตั้งคาเครือขายทั่วไป  

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคาเครือขายท่ัวไปที่แสดงอยูบนหนาการ
กำหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Network
Status
(สถานะเครือ
ขาย)  

สถานะของ HP All-in-One มีดังนี้
● Ready (พรอม): HP All-in-One พรอมที่จะรับหรือสง

ผานขอมูล
● Offline (ออฟไลน): HP All-in-One ไมไดเช่ือมตอกับ

เครือขายในขณะนี้

Active
connection
type
(ประเภทการ
เช่ือมตอที่ใช
งานได) 

โหมดเครือขายของ HP All-in-One มีดังนี้
● Wired (ใชสาย): HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือ

ขาย IEEE 802.3 ดวยสายเคเบิลอีเธอรเน็ต
● ไรสาย: HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขายไรสาย

(802.11)
● None (ไมมี): ไมมีการเชื่อมตอเครือขาย

URL  IP แอดเดรสของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

หมายเหตุ ทานจะตองทราบ URL นี้เม่ือทานพยายามเขาใช
งานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

Firmware
Revision
(แก
ไขเฟรมแวร)

สวนประกอบเครือขายภายในและหมายเลขแกไข
เฟรมแวรของอุปกรณ

หมายเหตุ หากทานติดตอขอความชวยเหลือจาก HP ทาน
อาจจำเปนตองเตรียมหมายเลขแกไขเฟรมแวรทัง้นี้ขึ้นอยูกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น

Hostname
(ชื่อโฮสต)

ซอฟตแวรการติดต้ังจะกำหนดชื่อ TCP/IP ใหกับอุปกรณ
โดยคาดีฟอลต ชื่อดังกลาวคือตัวอักษร HP ตามดวยเลข 6
หลักสุดทายของที่อยู Media Access Control (MAC)

บท 2

38 HP Photosmart C6100 All-in-One series

กา
รต
ั้งค
าเ
ค
รือ
ขา
ย



พารามิเตอร รายละเอียด

Admin
Password
(รหัสผาน
Admin)     

สถานะของรหัสผานเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของผูดูแล:
● Set (ต้ังคาไว): ระบุรหัสผานแลว ทานตองปอนรหัสผาน

เพื่อทำการเปลี่ยนเปนพารามิเตอรเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ตัว

● Not Set (ไมไดต้ังคาไว): ไมไดต้ังคารหัสผานไว ไม
ตองใชรหสัผานเพื่อเปลี่ยนเปนพารามิเตอรเวบ็
เซิรฟเวอรแบบฝงตัว

mDNS เครือขายเฉพาะบริเวณและเฉพาะกิจบางอยางไมสามารถใช
ไดกับเซิรฟเวอร DNS สวนกลาง เครือขายดังกลาวจะใช
DNS สำรองที่เรียกวา mDNS
ดวย mDNS คอมพิวเตอรของทานจะสามารถคนหาและใช
HP All-in-One ท่ีเช่ือมตอกับขายงานบริเวณเฉพาะที่ได
นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานรวมกับอุปกรณใดๆ ที่ใชอีเธอ
รเน็ตไดที่ปรากฏอยูบนเครือขาย

การตั้งคาเครือขายใชสาย (802.3)  

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคา 802.3 ใชสายที่แสดงอยูบนหนาการกำหนด
คาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Hardware
Address (ที่
อยูฮารดแวร)
(MAC)  

ท่ีอยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบุ
HP All-in-One ท่ีอยูนี้จะประกอบดวยตัวเลข 12 หลักที่
กำหนดเฉพาะใหกับฮารดแวรเครือขายเพื่อระบุตัวตน รวมท้ัง
เราเตอร สวิตช และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ ไมมีฮารดแวรสอง
ตัวใดที่จะมีที่อยู MAC เดียวกัน

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกำหนดใหทาน
ตองลงทะเบียนที่อยู MAC ของการดเครือขายหรือ
อะแดปเตอร LAN ท่ีเชื่อมตอกับสายเคเบิลหรอืโมเด็มคูสาย
โทรศัพทของผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ใน
ระหวางการติดต้ัง

IP Address
(ที่อยู IP) 

ท่ีอยูนี้จะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกำหนดที่
อยู IP ผาน DHCP หรือ AutoIP นอกจากนี ้ทานยังสามารถ

(ทำตอ)
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พารามิเตอร รายละเอียด

ต้ังคาที่อยู IP แบบคงที่ได อยางไรก็ตาม เราไมแนะนำใหทำ
เชนนั้น

ขอควรระวัง โปรดระวังเมื่อกำหนดที่อยู IP ดวยตนเอง การ
กำหนดที่อยู IP ผิดในระหวางการติดตั้งจะทำใหสวนประกอบ
ของเครือขายมองไมเห็นเครื่อง HP All-in-One

Subnet
Mask (ซับ
เน็ต มาสก)

ซับเน็ต คือที่อยู IP ที่กำหนดโดยซอฟตแวรการติดต้ังเพื่อทำ
ใหเครือขายเพิ่มเติมใชงานไดโดยเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
ท่ีใหญกวา ซับเน็ตจะถูกระบุโดยซับเน็ต มาสก ซ่ึงกำหนดวา
สวนไหนของที่อยู IP ของ HP All-in-One ที่บงชี้ถึงเครือขาย
และซับเน็ต และสวนไหนที่บงชี้ถึงตัวอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนำวา HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชท้ังหมดควรอยูบนซับเน็ตเดียวกัน

Default
Gateway
(ดีฟอลตเกตเ
วย) 

โหนดบนเครือขายที่เตรียมทางเขาไปยังเครือขายอ่ืน โหน
ดในตัวอยางนี้คือคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ท่ีอยูเกตเวยที่เปนคาดีฟอลตจะถูกกำหนดโดย
ซอฟตแวรการติดต้ัง เวนเสียแตวาทานจะกำหนดคาที่อยู IP
ดวยตนเองแลว

Configurati
on Source
(แหลงที่มา
ของการ
กำหนดคา)

โพรโทคอลที่ใชเพ่ือกำหนดที่อยู IP ใหกับ HP All-in-One มี
ดังนี้
● AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกำหนดพารามิเตอร

การกำหนดคาโดยอัตโนมัติ
● DHCP: พารามิเตอรการกำหนดคาจะถกูกำหนดโดย

เซิรฟเวอรโพรโทคอลการกำหนดคาโฮสตแบบไมเจาะ
จง (DHCP) บนเครือขาย สำหรับเครือขายขนาดเล็ก ส่ิง
นี้อาจหมายถึงเราเตอร

● Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกำหนดคาจะถูก
กำหนดดวยตัวทานเอง เชนที่อยู IP แบบคงที่

● Not Specified (ไมไดระบุไว): เปนโหมดที่ใชเมื่อ
HP All-in-One เริ่มตน

DNS
Server
(เซิรฟเวอร
DNS)

ท่ีอยู IP ของบริการโดเมนเนม (DNS) สำหรับเครือขาย เมื่อ
ทานเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานตองใชโดเม
นเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL
http://www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com

บท 2
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พารามิเตอร รายละเอียด

DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเมนเนมเปนที่อยู IP อุปกรณ
ตางๆ ใชที่อยู IP เพื่ออางอิงถึงอุปกรณอื่น
● IP Address (ท่ีอยู IP): ที่อยู IP ของเซิรฟเวอรโด

เมนเนม
● Not Specified (ไมไดระบุไว): ไมไดระบุที่อยู IP หรือ

อุปกรณกำลังเริ่มตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวาที่อยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้น
บนหนาการกำหนดคาเครือขายหรือไม หากไมมีที่อยูแสดง
ข้ึน ใหขอที่อยู IP ของ DNS จากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของ
ทาน

Link
Configu-
ration (การ
กำหนดคา
ลิงค) 

ความเร็วทีใ่ชในการสงขอมูลผานเครือขาย ความเร็วประกอบ
ดวย 10TX-Full, 10TX-Half, 100TX-Full และ 100TX-
Half เมื่อต้ังคาเปน None (ไมมี) จะไมสามารถเปดใชงาน
เครือขายได

Total
Packets
transmitted
(แพ็ก
เกตทั้งหมดที่
สง)

จำนวนแพ็กเกจที่สงโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิด
พลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะลบขอมูลท้ิงหลังจากที่ปด
เครื่อง HP All-in-One เมื่อสงขอความผานเครือขายการสับ
เปล่ียนแพ็กเกจ ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกจ แต
ละแพ็กเกจมีที่อยูปลายทางพรอมกับขอมูล

Total
Packets
received
(รวมแพ็ก
เกจที่ไดรับ)

จำนวนแพ็กเกจที่ไดรับโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิด
พลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะลบขอมูลท้ิงหลังจากปด
เครื่อง HP All-in-One

(ทำตอ)
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การตั้งคาเครือขายไรสาย (802.11)  

ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคา 802.11 ไรสายที่แสดงอยูบนหนาการ
กำหนดคาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Hardware
Address (ที่
อยูฮารดแวร)
(MAC)  

ท่ีอยู Media Access Control (MAC) ซึ่งจะระบุ
HP All-in-One ท่ีอยูนี้จะประกอบดวยตัวเลข 12 หลักที่
กำหนดเฉพาะใหกับฮารดแวรเครือขายเพื่อระบุตัวตน รวมท้ัง
สถานีเครือขายแบบไรสาย เราเตอร และอุปกรณดังกลาวอื่นๆ
ไมมีฮารดแวรสองตัวใดที่มีท่ีอยู MAC เดียวกัน มีการกำหนด
ท่ีอยู MAC สองที่อยู ท่ีอยูหนึ่งสำหรับอีเธอรเน็ตท่ีใชสายและ
อีกท่ีอยูหนึ่งสำหรับ 802.11 แบบไรสาย

หมายเหตุ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายกำหนดใหทาน
ตองลงทะเบียนที่อยู MAC ของการดเครือขายหรือ
อะแดปเตอร LAN ท่ีเชื่อมตอกับสายเคเบิลหรอืโมเด็มคูสาย
โทรศัพทของผูเชาบริการเครือขายความเร็วสูง (DSL) ใน
ระหวางการติดต้ัง

IP Address  ท่ีอยูนี้จะบงชี้ถึงอุปกรณเฉพาะบนเครือขาย ระบบจะกำหนด
ท่ีอยู IP ผาน DHCP หรือ AutoIP ทานสามารถตั้งคา ที่อยู
IP แบบคงท่ีได ซึ่งไมแนะนำใหทำ

หมายเหตุ การกำหนดที่อยู IP ดวยตนเองอยางไมถูกตองใน
ระหวางการติดตั้งจะทำใหสวนประกอบของเครือขายมองไม
เห็น HP All-in-One

Subnet
Mask
 (ซับเน็ต
มาสก)

ซับเน็ต คือที่อยู IP ที่กำหนดโดยซอฟตแวรการติดต้ังเพื่อทำ
ใหเครือขายเพิ่มเติมใชงานไดโดยเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
ท่ีใหญกวา ซับเน็ตจะถูกระบุโดยซับเน็ต มาสก ซ่ึงกำหนดวา
สวนไหนของที่อยู IP ของ HP All-in-One ที่บงชี้ถึงเครือขาย
และซับเน็ต และสวนไหนที่บงชี้ถึงตัวอุปกรณ

หมายเหตุ ขอแนะนำวา HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชท้ังหมดควรอยูบนซับเน็ตเดียวกัน

Default
Gateway
(ดีฟอลต
เกตเวย) 

โหนดบนเครือขายที่เตรียมทางเขาไปยังเครือขายอ่ืน 
โหนดในตัวอยางนีอ้าจเปนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ

หมายเหตุ ท่ีอยูของดีฟอลตเกตเวยซึ่งกำหนดใหโดย
ซอฟตแวรการติดต้ัง
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Configurati
on Source
(แหลงที่มา
ของการ
กำหนดคา)

โพรโทคอลที่ใชเพ่ือกำหนดที่อยู IP ใหกับ HP All-in-One:
● AutoIP: ซอฟตแวรการติดตั้งจะกำหนดพารามิเตอร

การกำหนดคาโดยอัตโนมัติ
● DHCP: พารามิเตอรการกำหนดคาจะถกูกำหนดโดย

เซิรฟเวอร Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) บนเครือขาย สำหรับเครือขายขนาดเล็ก สิ่งนี้
อาจหมายถึงเราเตอร

● Manual (ดวยตนเอง): พารามิเตอรการกำหนดคาจะถูก
กำหนดดวยตัวทานเอง เชน ที่อยู IP แบบคงที่

● Not Specified (ไมไดระบุไว): เปนโหมดที่ใชเมื่อ
HP All-in-One เริ่มตน

DNS
Server
(เซิรฟเวอร
DNS)

ท่ีอยู IP ของบริการโดเมนเนม (DNS) สำหรับเครือขาย เมื่อ
ทานเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ทานจำเปนตองใชโดเม
นเนมเพื่อเขาถึงเว็บหรือสงขอความอีเมล ตัวอยางเชน URL
http://www.hp.com ประกอบดวยโดเมนเนม hp.com
DNS บนอินเทอรเน็ตจะแปลโดเมนเนมเปนที่อยู IP อุปกรณ
ตางๆ จะใชที่อยู IP เพื่ออางอิงถึงอุปกรณอื่น
● IP Address (ท่ีอยู IP): ที่อยู IP ของเซิรฟเวอรโด

เมนเนม
● Not Specified (ไมไดระบุไว): ไมไดระบุที่อยู IP 

หรืออุปกรณกำลังเริ่มตน

หมายเหตุ ตรวจสอบเพื่อดูวา ที่อยู IP ของ DNS ปรากฏขึ้น
บนหนาการกำหนดคาเครือขายหรือไม หากท่ีอยูไมแสดงขึ้น
ใหขอที่อยู IP ของ DNS จากผูใหบรกิารอินเทอรเน็ตของทาน

Wireless
Status
(สถานะไร
สาย)    

สถานะของเครือขายแบบไรสาย:
● Connected (เชื่อมตอแลว): เครื่อง HP All-in-One

เช่ือมตอกับ LAN แบบไรสายแลว และอุปกรณทุกช้ิน
กำลังทำงานอยู

● Disconnected (ยกเลิกการเชื่อมตอ): เครื่อง
HP All-in-One ไมไดเชื่อมตออยูกับ LAN ไรสายเนื่อง
จากการตั้งคาไมถูกตอง (เชน กุญแจ WEP ไมถูกตอง)
HP All-in-One อยูนอกขอบเขต หรือสายเคเบิลอีเธอ
รเน็ตเสียบอยูและเชื่อมตออยูกับเครือขายที่เปดใชงานอยู

(ทำตอ)
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● Disabled (ปดการใชงาน): วิทยุปดอยู
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม

สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

Communic
ation Mode
(โหมดการสื่อ
สาร)

โครงรางเครือขาย IEEE 802.11 ที่อุปกรณหรือสถานีสื่อสาร
กันเอง:
● Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน): เครื่อง

HP All-in-One จะสื่อสารกับอุปกรณเครือขายอื่นผาน
สถานีแมขายแบบไรสาย เชน เราเตอรไรสาย หรือ สถานี
กลาง

● Ad hoc (เฉพาะกิจ): เครื่อง HP All-in-One จะสื่อสาร
โดยตรงกับอุปกรณแตละตัวบนเครือขาย ไมมีสถานีแม
ขายแบบไรสายใชงานอยู หรือเรียกวาเครือขายแบบ
peer-to-peer บนเครื่อง Mac โหมดเฉพาะกิจจะเรียก
วาโหมด computer-to-computer

● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม
สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

Network
Name (ชื่อ
เครือขาย)
(SSID)    

Service Set Identifier (ตัวบงช้ีคาการบริการ) ตัวบงช้ี
เฉพาะ (มีอักขระสูงสุด 32 ตัว) ที่แบงแยกขายงานบริเวณ
เฉพาะท่ีแบบไรสาย (WLAN) จากอีกขายงานหนึ่ง นอกจาก
นี้ SSID ยังอางอิงกับชื่อเครือขาย ซึ่งเปนชื่อของเครื่องขายที่
เช่ือมตอกับ HP All-in-One

Signal
Strength
(ความเขม
ของสัญญาณ)
(1-5)

การสงสัญญาณหรือการเรียกคืนสัญญาณมีระดับต้ังแต 1 ถึง
5:
● 5: ดีเลิศ
● 4: ดี
● 3: พอใช
● 2: ไมดี
● 1: แย
● No signal (ไมมีสัญญาณ): ไมพบสัญญาณบนเครือ

ขาย
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม

สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

Channel
(ชอง)

หมายเลขชองที่ใชสำหรับการสื่อสารแบบไรสายในขณะนี้ ซึ่ง
ข้ึนอยูกับเครือขายที่ใชอยู และอาจแตกตางจากหมายเลขชอง

บท 2
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ท่ีรองขอได คาอยูระหวาง 1 ถึง 14 ประเทศ/ภูมิภาคอาจจำกัด
ขอบเขตของชองที่อนุมัติ
● (number) (หมายเลข): คาอยูระหวาง 1 ถึง 14 ข้ึนอยู

กับประเทศ/ภูมิภาค
● None (ไมมี): ไมมีชองใดที่ใชงานอยู
● Not Applicable (ใชงานไมได): WLAN ปดการใช

งานอยูหรือพารามิเตอรนี้ไมสามารถใชไดกับเครือขาย
ประเภทนี้

หมายเหตุ ในโหมดเฉพาะกิจ หากทานไมสามารถรับหรือสง
ขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของทานและ
HP All-in-One โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานกำลังใชชอง
การสื่อสารเดียวกันบนเครื่องคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One ในโหมดโครงสรางพื้นฐาน ชองจะถูก
กำหนดโดยสถานีแมขาย

Authenticati
on type
(ประเภทของ
การพิสูจนตัว
ตน)  

ประเภทของการพิสูจนตัวตนที่ใชงานอยู:
● None (ไมมี): ไมมีการพิสูจนตัวตนที่ใชงานอยู
● ระบบเปด (เฉพาะกิจและโครงสรางพื้นฐาน): ไมมีการ

พิสูจนตัวตน
● กุญแจที่ใชงานรวมกัน: ตองใชกุญแจ WEP
● WPA-PSK (เฉพาะโครงสรางพื้นฐานเทานั้น): WPA

กับ Pre-Shared Key
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม

สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

การพิสูจนตัวตนตรวจสอบตัวตนของผูใชหรืออุปกรณกอนที่
จะใหสิทธิใ์นการเขาถึงเครือขาย ซึ่งจะทำใหผูใชท่ีไมมีสิทธิ
เขาถึงทรัพยากรเครือขายไดยากขึ้น วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยนี้เปนวิธีทั่วไปที่ใชบนเครือขายแบบไรสาย

เครือขายที่ใชการพิสูจนตัวตนแบบ ระบบเปด จะไมคัดกรองผู
ใชเครือขายตามเอกลักษณตัวตนของพวกเขา ผูใชไรสาย
สามารถเขาถึงจากเครือขายได อยางไรก็ตาม เครือขายดัง
กลาวอาจใชการเขารหัสขอมูล WEP (Wired Equivalent
Privacy) เพ่ือเตรียมระดับแรกของความปลอดภัยที่มีสาเหตุ
มาจากการดักฟง

เครือขายที่ใชการพิสูจนตัวตนแบบ Shared Key จะเพิ่ม
การรักษาความปลอดภัยโดยใหผูใชหรืออุปกรณบงชี้ตนเอง

(ทำตอ)
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ดวยกุญแจคงที่ (ฐานสิบหกหรืออักขระตัวอักษร) ผูใชและ
อุปกรณทุกช้ินบนเครือขายจะใชกุญแจเดียวกัน การเขารหัส
ขอมูล WEP จะใชพรอมกับการพิสูจนตัวตนแบบใชกุญแจ
รวมกัน (shared key) โดยใชกุญแจเดียวกันสำหรับทั้งการ
พิสูจนตัวตนและการเขารหัสขอมูล

เครือขายที่ใชการพิสูจนตัวตนที่ใชระบบเวบ็ (WPA-PSK)
จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก และสถานีแมขายแบบไร
สายและเราเตอรแบบไรสายสวนใหญจะสนับสนุนเครือขาย
ประเภทนี้ สถานีแมขายหรือเราเตอรจะตรวจสอบเอกลักษณ
ตัวตนของผูใชหรืออุปกรณที่รองขอท่ีจะเขาถึงเครือขายกอน
ใหสิทธิในการเขาถึง โพรโทคอลการพิสูจนตัวตนอื่นๆ อาจใช
บนเซิรฟเวอรการพิสูจนตัวตน

Encryption
(การเขารหัส
ขอมูล)    

ประเภทของการเขารหัสขอมูลที่ใชงานอยูบนเครือขาย:
● None (ไมมี): ไมมีการใชการเขารหัสขอมูล
● 64-bit WEP: ใชกุญแจ WEP แบบอักขระ 5 ตัว หรือ

ตัวเลข 10 หลักสำหรับฐานสิบหก
● 128-bit WEP: ใชกุญแจ WEP แบบอักขระ 13 ตัว

หรือตัวเลข 26 หลักสำหรับฐานสิบหก
● WPA-AES: ใชการเขารหัสขอมูลแบบ Advanced

Encryption Standard นี่คืออัลกอริธึมการเขารหัส
ขอมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยวัสดุที่สำคัญแตไม
มีการแบงแยกประเภทโดยหนวยงานของ US
Government

● WPA-TKIP: ใช Temporal Key Integrity Protocol
ซ่ึงเปนโพรโทคอลการเขารหัสขอมูลขั้นสูง

● Automatic (อัตโนมัติ): ใช AES หรือ TKIP
● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม

สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

WEP มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาความปลอดภัยดวยการเขา
รหัสขอมูลผานคลื่นวิทย ุดังนั้นจึงปองกันการสงผานจากจุด
ปลายดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งได วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยนี้เปนวิธีทั่วไปที่ใชบนเครือขายแบบไรสาย

บท 2
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Access
Point HW
Address (ที่
อยูสถานีแม
ขาย HW)

ท่ีอยูฮารดแวรของสถานีแมขายบนเครือขายซ่ึงเช่ือมตอกับ
HP All-in-One :
● (MAC address) (ที่อยู MAC): MAC (Media

Access Control) ท่ีอยูฮารดแวรเฉพาะของสถานีแม
ขาย

● Not applicable (ใชงานไมได): พารามิเตอรนี้ไม
สามารถใชไดกับเครือขายประเภทนี้

Total
Packets
transmitted
(รวมแพ็ก
เกตที่สง) 

จำนวนแพ็กเกตที่สงโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิด
พลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะลบขอมูลท้ิงหลังจากปด
เครื่อง HP All-in-One เมื่อสงขอความผานเครือขายการสับ
เปล่ียนแพ็กเกต ขอความจะกระจัดกระจายอยูในแพ็กเกต แต
ละแพ็กเกตมีท่ีอยูปลายทางพรอมกับขอมูล

Total
Packets
received
(รวมแพ็ก
เกตที่ไดรับ) 

จำนวนแพ็กเกตที่ไดรับโดย HP All-in-One โดยไมมีขอผิด
พลาดนับตั้งแตเปดเคร่ือง ตัวนับจะลบขอมูลท้ิงหลังจากปด
เครื่อง HP All-in-One

การตั้งคา Bluetooth  
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการตั้งคา Bluetooth ที่แสดงอยูบนหนาการกำหนด
คาเครือขาย

พารามิเตอร รายละเอียด

Device
Address (ที่
อยูอุปกรณ)

ฮารดแวรแอดเดรสของอุปกรณ Bluetooth

Device
Name (ชื่อ
อุปกรณ)

ช่ืออุปกรณที่กำหนดใหกับเคร่ืองพิมพ ซึ่งสามารถบงช้ี
เครื่องพิมพนั้นบนอุปกรณ Bluetooth ได

Passkey
(รหัสผาน)

คาที่ผูใชตองปอนเพื่อพิมพผาน Bluetooth

(ทำตอ)
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พารามิเตอร รายละเอียด

Visibility
(ความ
สามารถใน
การมองเห็น)

แสดงวาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในขอบเขตสามารถมอง
เห็น HP All-in-One ไดหรือไม
● Visible to all (สามารถมองเห็นไดทั้งหมด): อุปกรณ

Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบเขตสามารถสั่งพิมพไป
ยังเครื่อง HP All-in-One ได

● Not visible (ไมสามารถมองเห็นได): เฉพาะอุปกรณ
Bluetooth ท่ีบรรจุแอดเดรสอุปกรณของเครื่อง
HP All-in-One เทานั้นที่สามารถสั่งพิมพได

Security
(การรักษา
ความ
ปลอดภัย) 

ระดับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไวสำหรับ
HP All-in-One ท่ีเช่ือมตอดวย Bluetooth
● Low (ต่ำ): เครื่อง HP All-in-One ไมตองใชรหัสผาน

อุปกรณ Bluetooth ใดๆ ที่อยูภายในขอบเขตสามารถสั่ง
พิมพได

● High (สูง): เครื่อง HP All-in-One ตองใชรหัสผานจาก
อุปกรณ Bluetooth กอนจะอนุญาตใหอุปกรณดังกลาว
สงงานพิมพไปยังเครื่อง

บท 2
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3 การติดตั้งโทรสาร     

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในคูมือการติดตั้งแลว ใหปฏิบัติตามคำแนะ
นำในสวนนี้เพื่อติดตัง้โทรสารใหเสร็จสมบูรณ โปรดเก็บคูมือการติดตั้งไว
สำหรับใชในภายหลัง

ในสวนนี ้ทานจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใหการสงโทรสาร
สามารถทำงานไดกับอุปกรณและบริการที่ทานอาจมีอยูแลวดวยสายโทรศัพท
เดียวกันกับ HP All-in-One

เคล็ดลับ ทานสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร)
(Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดตั้งโทรสาร)
(Mac) เพื่อชวยในการติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสาย
หรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร ทานสามารถเขาสู Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดตั้งโทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup
Utility (ยูทิลิต้ีการติดตั้งโทรสาร) (Mac) ไดทางซอฟตแวรที่ทานติดต้ัง
ดวย HP All-in-One หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้ง
โทรสาร) (Windows) หรือ Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร
สาร) (Mac) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในสวนนี้เพ่ือใหการตดิต้ังโทรสาร
เสร็จสมบูรณ

การตั้งคา HP All-in-One เพ่ือใชโทรสาร
กอนที่ทานจะเร่ิมต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทรสาร ใหกำหนดชนิดของ
ระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภูมิภาคของทานใช วิธีการตั้งคา HP All-in-One เพื่อ
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สงโทรสารนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
หรือแบบขนาน



● หากไมพบรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคของทานในตารางนี้ แสดงวาทานอาจใช
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัต)ิ จะไมสามารถใชเชื่อมตอกับพอรต "2-EXT" บนเครื่อง
HP All-in-One แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่
อยูบนผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One อาจมีชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทำใหทานสามารถ
เชื่อมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่ทานใชเสียบเขากับ HP All-in-One

● หากประเทศ/ภูมิภาคของทานมีช่ืออยูในตารางดานลาง ทานอาจจะมีระบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน ทานสามารถ
ตออุปกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต
"2-EXT" ที่ดานหลังของเครื่อง HP All-in-One

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของทานเปนแบบขนาน HP ขอแนะ
นำใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพื่อตอเครื่อง HP All-in-One กับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนัง

ประเทศ/ภูมิภาคที่ใชโทรศัพทระบบขนาน

อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

บท 3
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ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

หากทานไมแนใจวาทานมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของทาน

การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับบานหรือท่ีทำงานของทาน 
ในการสงโทรสาร ทานตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One ของทาน ซึ่งเปนสิ่งสำคัญเนื่องจากทาน
อาจตองเชื่อมตออุปกรณสำนักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP All-in-One โดย
ตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสงโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP All-in-One ท่ีบานหรือสำนักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหทานอานคำถามในสวนนี้แลวบันทึกคำตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางในสวน
ตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนำโดยใชผลคำตอบของทาน

โปรดอานและตอบคำถามตอไปนี้ตามลำดับคำถามดังท่ีปรากฏ

1. ทานมีบริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของ
ทานใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)
❑ ใช ฉันใชบริการ DSL
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การติดตั้ง HP All-in-One ท่ีมี DSL
โดยไมตองตอบคำถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป

2. ทานใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี C: การติดตั้ง HP All-in-One ที่มีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคำถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป

3. ทานใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพท
ของทาน ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาท่ีแตก
ตางกันหรือไม?
❑ ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
❑ ไมใช
หากทานตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน โดยไมตองตอบคำถามอื่นๆ
หากทานตอบวา ไมใช โปรดตอบคำถามตอไป

ประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชโทรศัพทระบบขนาน (ทำตอ)
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ทานไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษัทโทรศัพท
หลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษท่ีชวยใหทานใชหมายเลข
โทรศัพทหลายหมายเลขได โดยมีสายโทรศัพทเดียว
เมื่อทานใชบริการนี ้รูปแบบเสียงเรยีกเขาสำหรับแตละหมายเลขจะแตก
ตางกันออกไป ตัวอยางเชน ทานสามารถมีเสียงเรียกเขาคร้ังเดียว สองครั้ง
และสามครั้งสำหรับหมายเลขตางๆ ทานสามารถกำหนดใหเลขหมายหนึ่งมี
เสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้งเม่ือเปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังสองครั้งเมื่อไดรับสายโทรสาร ซึ่งจะชวยใหทานทราบความแตก
ตางเมื่อโทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. ทานรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารดวย
HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันรับสายสนทนา
❑ ไมใช
กรุณาตอบคำถามตอไป

5. ทานมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใชหรือไม?
❑ ใช ฉันมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
❑ ไมใช
ทานไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากทาน
ตอบใช สำหรับคำถามตอไปนี้ ทานกำลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
– ทานสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

ตางๆ ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
– ทานรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ

dial-up connection?
– ทานใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
กรุณาตอบคำถามตอไป

6. ทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายโทรสารบน HP All-in-One ใชหรือไม
❑ ใช ฉันมีเครื่องตอบรับ
❑ ไมใช

บท 3
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กรุณาตอบคำถามตอไป
7. ทานสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน

ดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่ทานใชสำหรับการโทรเพื่อสงโทรสารบน
HP All-in-One ของทานใชหรือไม
❑ ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
❑ ไมใช
หลังจากตอบคำถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ

เลือกการตั้งคาโทรสารสำหรับกรณีของทาน
ตอนนี้เมื่อทานตอบคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP All-in-One แลว ทานก็พรอมที่จะเลือกประเภทการตั้ง
คาท่ีดีที่สุดสำหรับบานหรือสำนักงานของทาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการที่
ใชงานไดกับการตั้งคาที่บานหรือที่สำนักงานของทาน ตอจากนั้นใหดูประเภท
การตั้งคาท่ีเหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของทาน ใน
สวนตอไปนี้จะมีคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับแตละประเภท

ถาทานตอบคำถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการตั้งคาที่บานหรือที่สำนักงานของทานไมไดอธิบายไว
ในบทนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One เหมือนเปนโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาใน
กลองเพื่อเช่ือมตอปลายสายเขากับแจ็คเสียบสายโทรศพัทท่ีผนังและปลาย
สายอีกดานหนึ่งตอเขากับพอรตที่ติดปายวา 1-LINE ที่อยูดานหลังของ
HP All-in-One หากทานใชสายโทรศัพทอื่น ทานอาจพบกับปญหาการ
สงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

ไมระบุ

(ทานไดตอบคำถามทุก
ขอวา ไมใช)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

กรณี A: สายโทรสาร
แยกตางหาก (ไมไดใช
รับสายสนทนา)

บริการ DSL กรณี B: การติดต้ัง
HP All-in-One ที่มี
DSL

กรณี B: การติดตั้ง
HP All-in-One ที่มี
DSL
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอที่ 1 เทานั้น)

ระบบ PBX หรือ ISDN
(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอที่ 2 เทานั้น)

กรณี C: การติดต้ัง
HP All-in-One ที่มี
ระบบโทรศัพท PBX
หรือสาย ISDN

กรณี C: การติดตั้ง
HP All-in-One ที่มี
ระบบโทรศัพท PBX
หรือสาย ISDN

บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอที่ 3 เทานั้น)

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

กรณี D: โทรสารที่ใช
เสียงเรียกเขาเฉพาะใน
สายเดียวกัน

สายสนทนา

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอที่ 4 เทานั้น)

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

กรณี E: การใชสาย
สนทนา/โทรสารในสาย
เดียวกัน

สายสนทนาและบริการ
วอยซเมล

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 4 และ 7 เทา
นั้น)

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับวอ
ยซเมล

กรณี F: ใชสายสนทนา/
โทรสารรวมกับวอ
ยซเมล

โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 5 เทานั้น)

กรณี G: สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอร
(ไมรับสายสนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม
dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 4 และ 5 เทา
นั้น)

กรณี H: สายโทรสาร/
สายสนทนาที่ใชรวมกัน
กับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่อง
ตอบรับ

กรณี I: สายสนทนา/โทร
สารที่ใชรวมกับเครื่อง

ไมสามารถใชได

บท 3
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ที่
ใชสายรวมกับโทรสาร

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารที่แนะ
นำสำหรับระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 4 และ 6 เทา
นั้น)

ตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ

สายสนทนา โมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 4, 5 และ 6
เทานั้น)

กรณี J: สายสัญญาณ
เสียง/โทรสารที่ใชรวม
กับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเคร่ือง
ตอบรับ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอร
และบริการวอยซเมล

(ทานตอบวา ใช สำหรับ
คำถามขอ 4, 5 และ 7
เทานั้น)

กรณี K: สายสนทนา/
สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบริการ
วอยซเมล

ไมสามารถใชได

หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการตัง้คาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค
โปรดดูเว็บไซตการกำหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝรั่งเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

สเปน www.hp.es/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝรั่งเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช) www.hp.be/nl/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

(ทำตอ)
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สวีเดน www.hp.se/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

ฝรั่งเศส www.hp.com/fr/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรับสายสนทนา) 
หากทานมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่ทานจะไมรับสายเพื่อสนทนา และทานไม
มีอุปกรณอื่นที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา HP All-in-One ของทาน
ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

บท 3

(ทำตอ)
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วิธีการติดตั้ง HP All-in-One ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปน

การตั้งคาท่ีนอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจำนวนครั้งที่ทานกำหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยงัเครื่องที่สงโทรสารมา
และจะรับโทรสาร

กรณี B: การติดตั้ง HP All-in-One ที่มี DSL       
หากทานใชบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพท ใหใชคำแนะนำในสวนนี้เพื่อ
เชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและ
HP All-in-One ของทาน ตัวฟลเตอร DSL จะกำจัดสัญญาณดิจิตัลท่ีอาจรบกวน
เคร่ือง HP All-in-One เพ่ือให HP All-in-One สามารถสื่อสารกับสายโทรศัพท
ไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน)

หมายเหตุ ถาทานมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ ทานจะ
ไมสามารถสงและรับโทรสารดวย HP All-in-One ได
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ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของทาน
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ที่มี DSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน
2. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

หมายเหตุ หากทานใชอุปกรณหรือบริการอื่นๆ รวมกันบนสาย
โทรศัพทนี้ เชน บริการจำแนกเสียงเรียกเขา เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
หรือวอยซเมล โปรดดูหัวขอตางๆ ในสวนนี้เพ่ือทราบคำแนะนำเพิ่ม
เติมสำหรับการติดตั้ง

4. รันการทดสอบโทรสาร

บท 3
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กรณี C: การติดตั้ง HP All-in-One ที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN   
      

หากทานใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สำหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้
● หากทานใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสำหรับ ISDN โปรด

ตอ HP All-in-One เขากับพอรตท่ีกำหนดไวสำหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี้ ใหดูวากำหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของทานแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานตั้งคาคอนฟก
พอรตของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทาน
อาจกำหนดใหพอรตหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทาน
ประสบปญหาในการตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลง
สัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กำหนดใหเปนพอรตอเนก
ประสงค ซ่ึงอาจระบุไววา "multi-combi" หรือคำอื่นที่คลายกัน

● หากทานใชระบบโทรศัพท PBX ใหตั้งเสยีงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมีเสียงเรียกสายซอนที่
ทางโรงงานไดตั้งให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสง
โทรสาร และทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย
HP All-in-One ได ดูเอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือ
ทราบวิธีปดเสียงของสายเรียกซอน

● หากทานใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง
HP All-in-One เพื่อเช่ือมตอเคร่ืองกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
เพราะหากไมใชสายดังกลาว ทานอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพท
แบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยูในบานหรือสำนักงาน
หากสายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป ทานสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อ
ตอขยายสายโทรศัพทจากรานจำหนายเคร่ืองใชไฟฟาในทองถิน่

กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสายเดียวกัน       
หากทานสมัครบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของทาน) ที่
ทำใหทานสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แต
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ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศัพทท่ีแตกตางกัน ใหต้ังคา HP All-in-One
ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ที่มีบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับหมายเลขโทรสารของทาน

หมายเหตุ เคร่ือง HP All-in-One ถูกตั้งคามาจากโรงงานใหรับ
เสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมไดตั้งคา Distinctive Ring
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กำหนด
ใหกับหมายเลขโทรสาร HP All-in-One อาจรับทั้งสายสนทนาและ
สายโทรสารหรือไมรับสายใดๆ เลย
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4. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ให
มีคานอยท่ีสุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP All-in-One จะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรยีกเขาซึ่งทานเลือก (การ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ) โดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียง
เรียกเขาตามจำนวนท่ีทานเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา) ) จากนั้นเครื่องจะเร่ิมสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องที่สงโทรสารมา
และจะรับโทรสาร

กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดยีวกัน 
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และ
ทานไมมีอุปกรณสำนักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) บนสายโทรศัพท ใหต้ัง
คา HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
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การตั้งคา HP All-in-One ที่มีสายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

2. ทานจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัติ เคร่ืองจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี
HP All-in-One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพื่อ
รับสายอัตโนมัต ิใหเปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพื่อรับโทรสารดวยตนเอง ทานตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับ
โทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพื่อรับสายดวยตน
เอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

3. รันการทดสอบโทรสาร
4. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ

โทรศัพทของทาน
– หากทานมีระบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตท่ีมีปาย 2-EXT บนดานหลังของ HP All-in-One แลวเชื่อม
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

– หากทานมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบิล HP All-in-One ท่ีมีการตอกับปลั๊กเสียบ
สายบนผนัง

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที ่HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับวอยซเมล       
หากทานรับทัง้สายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และทานยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาเครื่อง HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายในสวนนี้
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หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความ
วา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการให
เคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
โทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพื่อใชรบั
สงโทรสารอยางเดียว

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

การตั้งคา HP All-in-One ที่มีบริการวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

2. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
3. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองเปนผูรับสายโทรสารทีเ่ขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได
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กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)           

หากทานมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมีโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรที่
เชื่อมตอกับสายนี ้ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเม
ลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"
3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดต้ัง HP All-in-One ที่มีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One
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3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

4. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
6. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ให

มีคานอยท่ีสุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น HP All-in-One จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียก
เขาตามจำนวนครั้งที่ทานกำหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากนั้นเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยงัเครื่องที่สงโทรสารมา
และจะรับโทรสาร

กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร       

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหตั้งคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเม
ลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ขึ้นอยู
กับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดวูาเคร่ืองมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต
● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู

ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
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หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง

HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 พอรตโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร
3 พอรตโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

บท 3
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การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ทานจะตองกำหนดวา จะใหเครื่อง HP All-in-One รับสายแบบอัตโนมัติ
หรือตองการรับสายเองโดย
– หากทานต้ังคา HP All-in-One ใหรับสาย อัตโนมัติ เคร่ืองจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP All-in-One จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนท่ี
HP All-in-One จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพื่อ
รับสายอัตโนมัต ิใหเปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

– หากทานต้ังคา HP All-in-One เพื่อรับโทรสารดวยตนเอง ทานตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP All-in-One ไมสามารถรับ
โทรสารได หากตองการตั้งคา HP All-in-One เพื่อรับสายดวยตน
เอง ใหปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากทานรับสายโทรศัพทกอนที ่HP All-in-One จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร ทานจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง
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กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ       
หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทนี้ ใหตั้งคา
HP All-in-One ตามที่อธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 พอรท "IN" ท่ีเครื่องตอบรับ
3 พอรท "OUT" ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)
5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต

"1-LINE"

บท 3
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การตั้งคา HP All-in-One ที่มีสายสนทนา/รับสงสายโทรสารใชรวมกันกับ
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และ

เสียบเขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานไมไดเช่ือมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทของทาน
โดยตรงกับ HP All-in-One สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร
อาจถูกบันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถ
รับโทรสารดวย HP All-in-One ของทานได

3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก ทานควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่
เรียกวาตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ
โทรศัพทเขากับเคร่ือง HP All-in-One ทานสามารถใชสายโทรศัพท
ท่ัวไปสำหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
6. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One

เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดทีอุ่ปกรณของทานจะสามารถรองรับได
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เครื่อง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับ โทร
สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง HP All-in-One จะ
เลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว
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กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ               

หากทานรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเช่ือมตออยูกับสายโทรศัพท
นี้ดวย ใหต้ังคา HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของทานใชสายโทรศัพทรวมกับ
HP All-in-One ทานจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP All-in-One ในเวลา
เดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพื่อรับสงโทรสาร
ถาทานกำลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนท่ีทานจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่ง
หรือสองพอรต
● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตลับแยก

สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนาน
มีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับ

บท 3
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แยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่ง
ปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตลับแยกสายแบบขนาน



● หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา
HP All-in-One ตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 พอรตโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร
3 พอรตโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)
5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"
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เมื่อตองการตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทสายเดียวกับที่ใชกับ
คอมพิวเตอรดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรต "OUT" ท่ีดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
ซึ่งจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One และเครื่องตอบรับโทรศัพทเชื่อมตอ
กันโดยตรง แมวาโมเด็มคอมพิวเตอรจะถูกเชื่อมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากทานไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของทานดวย
วิธีนี้ สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท และทานอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
HP All-in-One ได

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

5. (ทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพ่ือความ
สะดวก ทานอาจตองการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่องตอบ
รับโทรศัพทที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอัตโนมัติ ทานสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่
เรียกวาตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและ
โทรศัพทเขากับเคร่ือง HP All-in-One ทานสามารถใชสายโทรศัพท
ท่ัวไปสำหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

บท 3

72 HP Photosmart C6100 All-in-One series

กา
รต
ิด
ตั้ง
โท
รส
าร



7. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
8. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP All-in-One

เปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดทีอุ่ปกรณของทานจะสามารถรองรับได
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนครั้ง
ที่ทานต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เครื่อง HP All-in-One จะ
ตรวจสอบสายที่เขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากพบ
สัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP All-in-One จะสงสัญญาณรับโทรสาร
ออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เคร่ือง HP All-in-One จะเลิก
ตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และบริการวอยซเมล              

หากทานรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันนี้ และสมัครบริการวอ
ยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหตั้งคา HP All-in-One ตามท่ีไดอธิบายไวใน
สวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความ
วา ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการให
เคร่ืองรับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
โทรศัพท เพ่ือขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพื่อใชรบั
สงโทรสารอยางเดียว

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
HP All-in-One ทานจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน ทานไมสามารถใช HP All-in-One เพ่ือรับสง
โทรสารหากทานกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเม
ลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การตั้งคา HP All-in-One กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ขึ้นอยู
กับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน กอนที่ทานจะเริ่ม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพื่อดวูาเคร่ืองมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต
● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว ทานจะตองซื้อตัวแยกคู

ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาเครื่อง

HP All-in-One ดังนี้

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ที่คอมพิวเตอร
4 โทรศัพท
5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม
6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"
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การตั้งคา HP All-in-One บนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรที่มีพอรต
โทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP All-in-One
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP All-in-One

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP All-in-One

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพท
บนผนังเขากับ HP All-in-One ทานอาจไมสามารถใชโทรสารได
สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่ทานอาจมีอยู
ในบานหรือสำนักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัต ิใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาทานไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP All-in-One จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา ตอบรับอัตโนมัติ
7. รันการทดสอบโทรสาร

ทานตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น HP All-in-One จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

เปลี่ยนคาบน HP All-in-One เพ่ือรับโทรสาร    
หากตองการใหการรับโทรสารราบรื่น ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาบางตัวของ
HP All-in-One ถาทานไมแนใจวาควรใชคาใดสำหรับตัวเลือกการสงโทรสารที่
ตองการ โปรดอานคำแนะนำในการตัง้คาโทรสารอยางละเอียดในคูมอืเลมนี้
● การตั้งโหมดตอบรับ
● การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
● การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ
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การตั้งโหมดตอบรับ       
โหมดตอบรับจะกำหนดวาเครื่อง HP All-in-One ของทานจะรับสายหรือไม
● เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) หากทานตองการ

ให HP All-in-One รับโทรสาร อัตโนมัติ เครื่อง HP All-in-One จะรับ
สายเขาและโทรสารทั้งหมด

● ปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) หากทานตองการ
รับโทรสาร ดวยตนเอง ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ
HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารได

วิธีการตั้งคาโหมดตอบรับ
➔ กด ตอบรับอัตโนมัติ เพ่ือเปดหรือปดไฟสัญญาณ ตามที่ทานเห็นสมควร

เมื่อไฟสัญญาณ ตอบรับอัตโนมัติ ติด HP All-in-One จะรับสายโดย
อัตโนมัต ิเมื่อไฟดังกลาวไมสวาง เคร่ือง HP All-in-One จะไมรับสาย

การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ     
หากทานเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ทานจะ
สามารถกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่เครื่อง HP All-in-One จะ
ตอบรับอัตโนมัติได

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมีความสำคัญหากทานต้ังคา
ใหเครื่องตอบรับที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันเปน HP All-in-One เพราะทานตอง
การใหเครื่องตอบรับรับสายกอนที่เครื่อง HP All-in-One จะรับสาย จำนวน
เสียงเรียกเขาสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาของ
เคร่ืองตอบรับ

ตัวอยางเชน ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและ
HP All-in-One ใหตอบรับเมื่อมีสายเรียกเขาสูงสุด (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุด
จะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย
และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปน
สัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่อง
ตอบรับจะบันทึกขอความไว

การกำหนดจำนวนเสียงเรียกเขากอนที่แผงควบคุมจะรับสาย
1. กด ต้ังคา
2. กด  เพื่อเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวกด

ตกลง
3. กด  เพื่อเลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) แลวจึงกด ตกลง
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4. ปอนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด  
หรือ  เพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้ง

5. กด ตกลง เพ่ือยืนยันการต้ังคา

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรยีกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ           
บริษัทโทรศัพทหลายแหงมีคุณสมบัติเสียงเรียกเขาแบบแยกเสียงเฉพาะที่ชวย
ใหทานมีหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศพัทเดียวได เมื่อทานใช
บริการนี ้รูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป ทาน
สามารถตั้งคาให HP All-in-One รับสายที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะได
หากทานเช่ือมตอเครื่อง HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทท่ีมีเสียงเรียกเขา
เฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทตั้งคารูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับสายสนทนา
และสายโทรสารใหแตกตางกัน HP ขอแนะนำใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง
หรือเสียงเรียกเขาแบบสามครั้งสำหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือ HP All-in-One
ตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีกำหนดไว เคร่ืองก็จะรับสายและรับโทรสาร

หากทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะจากแผงควบคุม
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคา HP All-in-One ใหรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. กด ต้ังคา
3. กด  เพื่อเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จาก

นั้นจึงกด ตกลง
4. กด  เพื่อเลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) จากนั้นจึงกด

ตกลง
5. กด  เพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม จากนั้นจึงกด ตกลง

เม่ือโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาที่ต้ังไวสำหรับสายโทรสารแลว เครื่อง
HP All-in-One จะรับสายและรับโทรสาร

ทดสอบการติดต้ังโทรสารของคุณ       
ทานสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาเคร่ืองถูกตั้งคาไวถูกตองสำหรับการรับสง
โทรสาร ทำตามแบบทดสอบนี้หลังจากที่ทานต้ังคา HP All-in-One เพ่ือสงโทร
สารเสร็จเรียบรอยแลว การทดสอบจะทำสิ่งดังตอไปนี้
● ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
● ตรวจดูวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับเครื่อง

HP All-in-One
● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตท่ีถูกตองหรือไม
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● ตรวจสอบสัญญาณการโทร (dial tone)
● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
● ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

เคร่ือง HP All-in-One จะพิมพรายงานแจงผลการทดสอบ หากการทดสอบลม
เหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาท่ีเกิดขึ้น แลวจึงทำการทด
สอบอีกครั้ง

วิธีทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ติดต้ัง HP All-in-One สำหรับสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายใน

บานหรือสำนักงาน
2. ใสตลับหมึกพิมพและกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษกอน

เริ่มทดสอบ
3. กด ต้ังคา
4. กด  เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง
5. กด  เพ่ือเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง

HP All-in-One จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลวพิมพ
รายงาน

6. ทบทวนรายงาน
– หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตทานยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ตั้งเหลานั้น
ถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทำใหเกิดปญหาในการสงโทร
สาร

– หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

7. หลังจากที่ทานไดรายงานโทรสารจาก HP All-in-One ใหกด ตกลง
ถาจำเปน ใหแกปญหาท่ีพบ แลวทำการทดสอบอีกคร้ัง

การตั้งหัวกระดาษโทรสาร    
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือทานและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนที่ทานสงไป HP ขอแนะนำใหทานตั้งคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่ทานติดต้ังไวกับ HP All-in-One นอกจากนี ้ทานยังสามารถตั้งคา
หัวกระดาษโทรสารจากแผงควบคุมไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภูมิภาค กำหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษ
โทรสาร

บท 3
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การตั้งหัวกระดาษโทรสารเปนคาดีฟอลตจากแผงควบคุม
1. กด ต้ังคา
2. กด  เพื่อเลือก Basic Fax Setup (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน) แลวกด

ตกลง
3. กด  เพื่อเลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร) แลวจึงกด ตกลง

แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล
4. ใหใชแปนพิมพเสมือนในการใสช่ือของทานหรือช่ือบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นแลว

ใหเลือก Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน แลวกด ตกลง
5. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง
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4 การใชงานคุณสมบัติของ
HP All-in-One
ใช HP All-in-One เพ่ือทำงานใหเสร็จสมบูรณอยางรวดเร็วและงายดาย เชน
การทำสำเนา การสแกนเอกสาร การพิมพภาพถาย หรือการสงและรับโทรสาร
ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ของ HP All-in-One ไดโดยตรงจากแผง
ควบคุม โดยไมตองเปดเคร่ืองคอมพิวเตอร

บทนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใชงาน HP All-in-One เบื้องตน นอกจากนี ้ยังให
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใสกระดาษและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกดวย

การวางตนฉบับและการใสกระดาษ
ทานสามารถใสกระดาษที่มีขนาดและประเภทตางๆ ลงในเครื่อง
HP All-in-One เชน กระดาษ letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส ซอง
จดหมายและแผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดี ตามคาดีฟอลต HP All-in-One จะไดรับ
การตั้งคาใหตรวจสอบขนาดและประเภทกระดาษที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ
โดยอัตโนมัต ิจากนั้นจะปรับคาเพื่อการพิมพงานที่มีคุณภาพสูงสุด

หากทานใชกระดาษชนิดพิเศษ เชน กระดาษภาพถาย แผนใส ซองจดหมาย หรือ
ฉลาก หรือหากทานประสบปญหาคุณภาพการพิมพที่ไมดีเม่ือใชการตั้งคาที่ปรับ
เองโดยอัตโนมัติ ทานสามารถตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสำหรับการพิมพ
และการทำสำเนาไดดวยตนเอง
● วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
● วางตนฉบับลงบนกระจก
● ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

วางตนฉบับลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ 
ทานสามารถทำสำเนา สแกน หรือสงโทรสารที่เปนเอกสารขนาด letter, A4
หรือขนาด legal ที่มีหนาเดียวหรอืหลายหนาไดโดยการวางเอกสารลงในถาด
ปอนกระดาษ

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติสามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมาก
ถึง 50 แผน หรือกระดาษขนาด legal 35 แผน
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หมายเหตุ คุณลักษณะบางประการ เชน คุณลักษณะการทำสำเนาแบบ
Fit to Page (พอดีหนา) จะไมทำงานเมื่อทานวางตนฉบับลงในตัวปอน
กระดาษอัตโนมัติ ทานตองวางตนฉบับของทานบนกระจก

ขอควรระวัง อยาวางภาพถายของทานลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพราะอาจทำใหภาพถายเสียหายได

ในการใสวางตนฉบับลงในที่ปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหันดานที่จะพิมพขึ้น เลื่อน

กระดาษเขาไปในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนไดยินเสยีงสัญญาณหรือเห็น
ขอความซึ่งระบุวาเครื่อง HP All-in-One ตรวจพบหนาที่ทานวาง
ปรากฎบนหนาจอ
ถาทานใสกระดาษ Legal ใหดึงแกนรับกระดาษออกมากอนใสกระดาษ

เคล็ดลับ สำหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
เพิ่มเติม โปรดดูที่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับกระดาษเขาไปจนชิดขอบทางซายและทางขวาของกระดาษ

หมายเหตุ นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่อง HP All-in-One

วางตนฉบับลงบนกระจก    
ทานสามารถทำสำเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก หากตนฉบับของทาน
เปนกระดาษขนาด legal หรือมีเอกสารขนาดเต็มหนาหลายแผน ใหวางตนฉบับ
ลงในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทำงานไมถูกตองหากกระจกและ
แผนรองฝาปดไมสะอาด
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การวางตนฉบับลงบนกระจก
1. นำตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ จากนั้นจึงเปดฝาครอบบน

เคร่ือง HP All-in-One
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

เคล็ดลับ สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดู
คำแนะนำซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก

3. ปดฝา

ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.            
ทานสามารถใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
ของเคร่ือง HP All-in-One เพื่อการพิมพที่มีคุณภาพสูงสุด ควรใชกระดาษภาพ
ถาย 10 x 15 ซม. HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP Premium
Photo Paper

การใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. ลงในถาดกระดาษภาพถาย
1. ยกถาดรับกระดาษขึน้จนกระทั่งไมสามารถดึงขึ้นไดอีก

2. ดึงถาดกระดาษภาพถายออก

บท 4
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3. ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ำดานที่มันวาวลง เล่ือนปกกระดาษภาพถาย
เขาไปจนสุด
หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปร ุใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นอยู
ใกลตัวทาน

4. เลื่อนตัวปรบัความยาวและความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ภาพถาย
อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป ตรวจสอบใหแนใจ
วาปกกระดาษภาพถายพอดีอยูภายในถาดกระดาษภาพถายและไมสูงกวา
ดานบนสุดของตัวปรับความกวางกระดาษ

5. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป แลวจึงดึงถาดรับกระดาษลงมา

การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด     
เพื่อปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้
● ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ
● อยาทิ้งตนฉบับไวบนกระจก หากทานวางตนฉบับลงในตวัปอนเอกสาร

อัตโนมัติในขณะที่มีตนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัติได

● ทานสามารถปองกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยบัไดดวยการเกบ็
กระดาษที่ไมไดใชท้ังหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได

● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรยีบเสมอกัน และขอบ
ไมโคงงอหรือฉีกขาด

● ถาทานจะพิมพฉลาก ใหแนใจวาแผนฉลากนั้นใชงานนั้นผลติมาไมเกิน
สองป แผนฉลากเกาอาจลอกออกเมื่อกระดาษถูกดึงผาน HP All-in-One
ทำใหกระดาษติด

● อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร
ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด

● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตวัปรับความกวางกระดาษไมทำใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ
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● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
● ควรใชกระดาษที่แนะนำสำหรับเครื่อง HP All-in-One

การทำสำเนา   
ทานสามารถทำสำเนาคุณภาพสูงจากแผงควบคุมได

การทำสำเนาจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

3. กด เริ่มทำสำเนาขาวดำ หรือ เร่ิมทำสำเนาสี เพ่ือเริ่มทำสำเนา

การสแกนรูปภาพ   
ทานสามารถเริ่มสแกนจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือจากเครื่อง HP All-in-One
ในสวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของ HP All-in-One เทานั้น
เมื่อตองการใชคุณลักษณะการสแกน เครื่อง HP All-in-One และคอมพิวเตอร
ตองเชื่อมตอกันและตองเปดใชงานอยู อีกทั้งตองมีการติดตั้งและรันซอฟตแวร
HP All-in-One บนเครื่องคอมพิวเตอรกอนท่ีจะทำการสแกน การตรวจสอบวา
ซอฟตแวรของเครื่อง HP All-in-One นั้นรันอยูบนเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีใช
Windows โปรดมองหาไอคอน HP All-in-One ที่อยูในซิสเต็มเทรยที่ดานขวา
ลางของหนาจอใกลกับเวลา

หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยของ Windows สามารถทำให HP All-in-One สูญเสีย
ฟงกชั่นการสแกนบางอยางไป ในกรณีนี้ ทานสามารถเรียกการทำงาน
เต็ม รูปแบบกลับมาไดดวยการรีสตารทคอมพิวเตอรหรือเริ่มการใชงาน
ซอฟตแวร HP Photosmart

● การสแกนตนฉบับลงคอมพิวเตอร
● พิมพภาพถายของทานใหม
● การสแกนตนฉบับลงในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล
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การสแกนตนฉบบัลงคอมพิวเตอร      
ทานสามารถสแกนตนฉบับที่วางอยูบนกระจกจากแผงควบคุมได

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
1. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก
2. กด เมนูสแกน
3. กด  เพื่อเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) แลวจึง

กด ตกลง
4. หากเครื่อง HP All-in-One เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งเคร่ือง

ผานเครือขาย โปรดปฏิบัติดังนี้
a. กด ตกลง เพ่ือเลือก Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร)

รายการคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ HP All-in-One จะปรากฏบนจอ
แสดงผล

หมายเหตุ เมนู Select Computer (เลือกคอมพิวเตอร) อาจ
แสดงรายการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับสาย USB นอก
เหนือจากเครื่องที่เช่ือมตอผานเครือขาย

b. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลต หรือกด  เพ่ือเลือก
คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน แลวกด ตกลง
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏบนจอแสดงผล พรอมกับ
รายการโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรที่เลือก

ถา HP All-in-One เช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ให
ทำตามขั้นตอนที่ 5

5. กด ตกลง เพ่ือเลือกคอมพิวเตอรที่เปนคาดีฟอลตเพ่ือรับสิ่งที่สแกน หรือกด
 เพื่อเลือกคอมพิวเตอรเครื่องอื่น แลวกด ตกลง

ภาพตัวอยางของสิ่งท่ีสแกนจะปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่ทาน
สามารถแกไขได

6. ทำการแกไขใดๆ ท่ีภาพตัวอยาง แลวคลิก Accept (ยอมรับ) เมื่อทาน
ดำเนินการแลวเสร็จ

พิมพภาพถายของทานใหม
ทานสามารถสแกนสำเนาภาพถายเพื่อพิมพใหมในขนาดตางๆ ซึ่งขนาดสูงสุด
คือขนาดกระดาษ letter (8.5 x 11 นิ้ว) หรือกระดาษ A4 (210 x 297 มม.)

ตามคาดีฟอลตแลว HP All-in-One จะถูกต้ังคาใหตรวจจับประเภทกระดาษที่
ทานใชโดยอัตโนมัติ เพื่อใหไดผลการพิมพที่ดีที่สุดเม่ือพิมพภาพถายซ้ำ ให
Paper Type (ประเภทกระดาษ) ตั้งคาเปน Automatic (อัตโนมัติ) และใส
กระดาษภาพถายใน HP All-in-One ทานควรเปลี่ยนแค Paper Type
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(ประเภทกระดาษ) เทานั้นถาเห็นวาคุณภาพการพิมพมีปญหาโดยใชการตั้งคา
Automatic (อัตโนมัติ)

วิธีการสแกนภาพถายและพิมพซ้ำ
1. กด พิมพใหม
2. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหใสกระดาษดานที่จะพิมพภาพถายตนฉบับคว่ำหนา

ลงที่มุมดานหนาขวาของกระจก จากนั้น จึงปฏิบัติขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

หากตองการพิมพภาพถายตนฉบับใหมอีกครั้ง โดยใชการตั้งคาพิมพ
ดีฟอลต
➔ กด พิมพภาพถาย

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพกอนที่จะพิมพภาพถายตนฉบับซ้ำ
a. กด ตกลง
b. กด  หรือ  เพ่ือเลือกขนาดกระดาษ จากนั้นจึงกด ตกลง

ตัวเลือกขนาดกระดาษที่มีอยูจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับประเทศ/
ภูมิภาคของทาน

หมายเหตุ ทานอาจไดรับคำสั่งใหเลือกรูปแบบการจัดวาง
สำหรับภาพถายบนหนากระดาษของทาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาด
กระดาษที่ทานเลือกไว

c. เมื่อคำแจงเตือน Fix Faded Original? (แกไขตนฉบับที่ไมชัดเจน
หรือไม) ปรากฏขึ้น ใหเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมไช) ตามท่ีเหมาะ
สม จากนั้นจึงกด ตกลง
เคร่ือง HP All-in-One จะสแกนตนฉบับ และจะแสดงภาพถายตัว
อยางบนจอแสดงผล

d. กด ตกลง เพ่ือแสดงเมนูการเลือก

เคล็ดลับ หากทานตองการพิมพสำเนาภาพถายที่เลือกไว
มากกวาหนึ่งแผน ใหกด  เพ่ือเลือก Copies (สำเนา) จากนั้น
กด ตกลง ใชปุมลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนสำเนา

หากตองการแกไขภาพถายกอนที่จะพิมพ ใหกด  เพื่อเลือก
Edit Photo (ปรับแตงภาพถาย) จากนั้นจึงกด ตกลง

e. กด  เพื่อเลือก Done (เสร็จสิ้นแลว) จากนั้นจึงกด ตกลง
หนาจอ Print Summary (สรุปการพิมพ) จะปรากฏขึ้น
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f. กด  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด
ตกลง

Print
Options
(ตัวเลือกการ
พิมพ)

ทำใหทานสามารถระบุประเภทกระดาษที่จะพิมพได
ดวยตนเอง รวมทั้งระบุวาทานตองการพิมพบันทึก
วันท่ีและเวลาไวบนภาพถายหรือไม

ตามคาดีฟอลตแลว เครื่อง Paper Type (ประเภท
กระดาษ) จะถูกต้ังคาเปน Automatic (อัตโนมัติ)
และคา Date Stamp (ประทับวันที่) จะถูกต้ังไวท่ี
Off (ปด) ทานสามารถเปลี่ยนคาดีฟอลตของคาเหลา
นี้ไดโดยใชตัวเลือก Set New Defaults (กำหนด
คาดีฟอลตใหม) หากตองการ

Print
Preview
(ตัวอยางกอน
พิมพ)

การแสดงภาพตัวอยางของหนาท่ีจะถูกพิมพออกมา
ทำใหทานสามารถตรวจสอบการตั้งคาไดกอนที่จะ
พิมพ และตองเสียกระดาษ รวมทั้งน้ำหมึกเนื่องจาก
ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได

Print Now
(กำลังพิมพ)

พิมพภาพถายดวยขนาดและโครงรางท่ีทานเลือกไว

การสแกนตนฉบับลงในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู         
ทานสามารถสงภาพท่ีสแกนหรือภาพ JPEG ไปยังการดหนวยความจำที่ใสไว
แลว หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลที่ตอกับพอรต USB ทางดานหนา ซึ่งจะชวยให
ทานสามารถใชตัวเลือกการพิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพแบบไมมีขอบและ
อัลบ้ัมภาพจากภาพที่สแกนได

หมายเหตุ หาก HP All-in-One เช่ือมตอกับเครือขาย ทานสามารถเขา
ถึงรูปภาพที่สแกนไวไดหากการดหรืออุปกรณมีการใชงานรวมกันบน
เครือขาย

การบันทึกภาพสแกนไปยังการดหนวยความจำหรืออุปกรณเก็บบันทึก
1. แนใจวาเสียบการดหนวยความจำในชองที่ถูกตองบน HP All-in-One หรือ

อุปกรณจัดเก็บขอมูลนั้นเชื่อมตอกับพอรท USB ดานหนาแลว
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก
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3. กดปุม เมนูสแกน
4. กด  เพ่ือเลือก Scan to Memory Card (สแกนไปยังการดหนวยความ

จำ) แลวจึงกด ตกลง
เคร่ือง HP All-in-One จะสแกนภาพและบันทึกไฟลลงในการดหนวย
ความจำหรืออุปกรณเก็บบันทึกในรูปแบบ JPEG

พิมพภาพถายขนาด 10 X 15 ซม.
ทานสามารถเลือกภาพถายเฉพาะบนการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อพิมพเปนภาพถายขนาด 10 x 15 ซม.

การพิมพภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. หนึ่งภาพหรือมากกวา
1. เสียบการดหนวยความจำเขาไปในชองที่ถูกตองในเครื่อง

HP All-in-One หรือตออุปกรณจัดเก็บขอมูลเขากับพอรต USB ดานหนา
พลิกการดหนวยความจำเพื่อใหปายหันไปทางดานซาย และหนาสัมผัสหัน
ไปทางดาน HP All-in-One จากนั้น จึงดันการดไปเขาไปในชองเสียบที่
เหมาะสม จนกระทั่งไฟภาพถายติดสวาง
HP All-in-One จะรองรับการดหนวยความจำที่ระบุไวดานลาง การด
หนวยความจำแตละประเภทสามารถใสไดในชองเสียบเฉพาะการดนั้นๆ

– ดานซายบน: CompactFlash (I, II)
– ดานขวาบน: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure

MultiMedia Card
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– ดานซายลาง: xD-Picture Card
– ดานขวาลาง: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick,

Memory Stick Duo (พรอมอะแดปเตอรของผูใช), Memory Stick
Pro

2. กด ตกลง เพ่ือเลือก View & Print (ดูตัวอยางและพิมพ)
เมื่อกด ตกลง ภาพถายลาสุดจะปรากฏบนจอแสดงผล

3. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนดูภาพถายในการดหนวยความจำหรืออุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลของทาน

4. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด ตกลง
เมนู Print (การพิมพ) จะปรากฏขึ้น ตามคาดีฟอลตแลว 4 x 6 จะ
ถูกไฮไลต

เคล็ดลับ หากตองการพิมพภาพถายโดยใชการตั้งคาการพิมพ
ดีฟอลต ใหกด พิมพภาพถาย เครื่อง HP All-in-One จะพิมพสำเนา
ภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. บนกระดาษที่บรรจุอยูในถาดกระดาษ
ภาพถายอยูในปจจุบัน

5. กด ตกลง เพ่ือเลือก 4 x 6
6. กด  หรือ  เพ่ือเลือกขนาดกระดาษ จากนั้นจึงกด ตกลง

ตัวเลือกตอไปนี้สามารถใชงานได:
– พิมพภาพถายแบบไมมีขอบขนาด 10 x 15 ซม. หนึ่งภาพบนกระดาษ

ภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. แตละใบ
– พิมพภาพถายแบบมีขอบขนาด 10 x 15 ซม. ไดสูงสุดสามภาพบน

แผนกระดาษขนาดเต็มหนึ่งแผน
เมื่อทานกด ตกลง ภาพถายที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

7. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพหรือเลือกภาพถายเพิ่มเพื่อพิมพ

การพิมพภาพถายที่เลือกไวมากกวาหนึ่งใบ
a. กด ตกลง เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กด  เพื่อเลือก Copies (สำเนา) จากนั้นจึงกด ตกลง
c. กด  หรือ  เพื่อเพิ่มหรอืลดจำนวนสำเนา แลวจึงกด ตกลง

การปรับแตงภาพถายที่เลือกไวกอนการพิมพ
a. กด ตกลง เพ่ือแสดงเมนูการเลือก
b. กด  เพ่ือเลือก Edit Photo (ปรับแตงภาพถาย) จากนั้นจึงกด ตกลง

การเลือกภาพถายเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ
a. กด  หรือ  เพื่อเลื่อนดูภาพถายในการดหนวยความจำหรืออุปกรณ

จัดเก็บขอมูลของทาน
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b. เมื่อภาพถายที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น ใหกด ตกลง
c. กด ตกลง เพ่ือเลือก Select to Print (เลือกเพื่อพิมพ)
d. ทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้สำหรับภาพถายและภาพที่ตองการพิมพ

8. เม่ือเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพและเลือกภาพถายเรียบรอยแลว ใหกด ตกลง
เพื่อแสดงเมนูการเลือก

9. กด  เพ่ือเลือก Done Selecting (เสร็จส้ินการเลือก) จากนั้นจึงกด ตกลง
หนาจอ Print Summary (สรุปการพิมพ) จะปรากฏขึ้น

10. กด  หรือ  เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด ตกลง

Print
Options (ตัว
เลือกการ
พิมพ)

จะชวยใหทานสามารถระบุประเภทของกระดาษที่ทาน
จะพิมพไดดวยตนเอง รวมทั้งระบุวาทานตองการพิมพ
วันที่และเวลาลงบนภาพถายของทานหรือไม

Paper Type (ประเภทกระดาษ) จะถูกตั้งคาไวที่
Automatic (อัตโนมัติ) และคา Date Stamp
(ประทับวันที่) จะเปน Off (ปด) ตามคาดีฟอลต ทาน
สามารถเปลีย่นคาดีฟอลตการตั้งคาเหลานี้ไดโดยใชตัว
เลือก Set New Defaults (กำหนดคาดีฟอลตใหม)
หากตองการ

Print
Preview (ตัว
อยางกอน
พิมพ)

แสดงภาพตัวอยางเพื่อดูวาหนาที่พิมพออกมาจะเปน
อยางไร การแสดงภาพตัวอยางนี้ทำใหทานสามารถ
ตรวจสอบการตั้งคาไดกอนที่จะพมิพและเสียกระดาษ
รวมท้ังน้ำหมึกไปโดยเปลาประโยชนเนื่องจากขอผิด
พลาดที่อาจเกิดข้ึน

Print Now
(กำลังพิมพ)

พิมพภาพถายโดยใชขนาดและรูปแบบการจัดวางที่ทาน
เลือก

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน   
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดำเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ
ทานตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเม่ือทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Windows)
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
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3. เลือก HP All-in-One เปนเครื่องพิมพ
หากตั้งคา HP All-in-One ไวเปนเครื่องพิมพดีฟอลต ทานสามารถขามขั้น
ตอนนี้ไปได HP All-in-One จะถูกเลือกไวแลว

4. หากจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมื่อทำการพิมพภาพถาย ทานตองเลือกตัวเลือกสำหรับ
ประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถายที่ถูกตอง

5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มีอยู
บนแท็บ Advanced (ข้ันสูง), Printing Shortcuts (การ
พิมพช็อตคัต), Features (คุณสมบัต)ิ และ Color (สี)

เคล็ดลับ ทานสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานพิมพของทาน
ไดดวยการเลือกงานพิมพที่กำหนดไวลวงหนาในแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ
Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คาดีฟอลตสำหรับงาน
พิมพประเภทนั้นจะถูกกำหนดไวและสรุปไวบนแท็บ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจำเปน ทานสามารถปรับการตั้ง
คาไดที่นี่และบันทึกการตั้งคาที่กำหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพ
ใหม ในการบันทึกช็อตคัตการพิมพแบบกำหนดเอง ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Save (บันทึก) ในการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

วิธีการพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน (Mac)
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Page Setup

(ต้ังคาหนากระดาษ)
กรอบโตตอบ Page Setup (ต้ังคาหนากระดาษ) จะปรากฏขึ้น ซึ่งสามารถ
เลือกขนาดกระดาษ แนวการพิมพ และปรับกระดาษได

3. ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One เปนเครื่องพิมพที่ไดเลือกไว
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4. ระบุแอททริบิวตของหนา:
– เลือกขนาดกระดาษ
– เลือกแนวการวางกระดาษ
– ใสเปอรเซ็นตการปรับขนาด

5. คลิก OK (ตกลง)
6. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหเลือก Print (พิมพ)

กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น และพาเนล Copies &
Pages (จำนวนสำเนา & จำนวนหนา) จะเปดขึ้น

7. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพแตละตัวในปอปอัพเมนูใหเหมาะสมกับงานของ
ทาน

หมายเหตุ เมื่อทำการพิมพภาพถาย ทานตองเลือกตัวเลือกสำหรับ
ประเภทกระดาษและการเพิ่มคุณภาพภาพถายที่ถูกตอง

8. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

สงโทรสารเบื้องตน    
ทานสามารถสงโทรสารขาวดำหนาเดียวหรือหลายหนาไดโดยใชแผงควบคมุ
ตามที่อธิบายไวดังนี้

หมายเหตุ หากทานตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเม่ือสงโทรสาร
เสร็จเรียบรอย ใหเปดใชคณุสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

เคล็ดลับ นอกจากนี ้ทานยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใช
โทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติเหลานี้ชวยใหทานสามารถควบ
คุมความเร็วในการโทร และยังมีประโยชนมากเมื่อทานตองการใชบัตร
โทรศัพทเพ่ือชำระคาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะ
โทร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการรับสงโทรสาร การสงโทรสารดวยตัว
เอง และคุณสมบัติอ่ืนๆ ของโทรสาร โปรดดูที่ Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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การสงโทรสารเบื้องตนจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบับของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ำดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตน
ฉบับลงในถาดปอนตนฉบับ ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนา
จากบนกระจกได

2. กด เมนูโทรสาร
ใสหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด ใหกด  เพื่อโทรซ้ำหมายเลขที่โทรครั้ง
สุดทาย หรือกด  เพ่ือเขาถึงหมายเลขโทรดวน

เคล็ดลับ หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ให
กด  Symbols (*)  (สัญลักษณ (*)) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมาย
ขีด (-) ปรากฏที่หนาจอ

3. กด เริ่มโทรสารสีดำ
– หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เครื่อง

HP All-in-One จะสงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยงัหมายเลขที่ทาน
กด

– หากเครื่องไมพบตนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ การแจง
เตือน Feeder Empty (ตัวปอนเอกสารวางเปลา) จะปรากฏ ตรวจ
สอบใหแนใจวาวางตนฉบับโดยใหหนาที่จะพิมพคว่ำลงบนกระจกแลว
จากนั้นกด  เพื่อเลือก Fax original from scanner glass (สง
โทรสารตนฉบับจากกระจกเครื่องสแกน) แลวกด ตกลง

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่ทานใช
ทานอาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก     
ปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้เมือ่ตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

หมายเหตุ ถาทานจะติดตั้งตลับบรรจุหมึกใน HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตองแนใจวาใชเฉพาะตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเคร่ืองเทานั้น
หมึกในตลับบรรจุหมึกนี้ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัว
พิมพในการติดต้ังครั้งแรก

หากทานยังไมมีตลับบรรจุหมึกสำรองสำหรับ HP All-in-One ทานสามารถสั่ง
ซื้อตลับบรรจุหมึกได โดยไปท่ี www.hp.com/learn/suresupply เมื่อเขาไป
แลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อ
เลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสำหรับการชอปปงในหนานั้น
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หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
1. ตรวจสอบวาไดเปดเคร่ือง HP All-in-One แลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณ

ข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

3. บีบแถบใตตลับบรรจุหมึกเพื่อใหสลักภายในเครื่อง HP All-in-One คลาย
ตัว
หากตองการนำตลับบรรจุหมึกสีดำออกจากเครื่อง ใหดันสลักดานซายสุด
ข้ึน
หากตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกสีตางๆ ในหาส ีเชน ตลับบรรจุหมึกสี
เหลือง สีน้ำเงินออน (ฟา) สีน้ำเงิน สีมวงแดงออน (ชมพู) หรือสีมวงแดง ให
ดันสลักตัวที่ตองการในสวนกลางของเครื่อง

1 สลักของตลับบรรจุหมึกสีดำ
2 สลักของตลับบรรจุหมึกสีตางๆ
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4. ดึงตลับบรรจุหมึกออกจากชองเสียบโดยใหเขาหาตัวทาน เพ่ือถอดตลับหมึก
ออก

เคล็ดลับ ทานสามารถนำตลับบรรจุหมึกท่ีมีหมึกเหลือนอยหรือไมมี
หมึกกลับมาใชใหมได โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดำเนิน
งานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนำตลับบรรจุหมึกมารี
ไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดเขาไปที่
เว็บไซตตอไปนี้
 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

5. นำตลับบรรจุหมึกออกจากกลอง จับตัวตลับท่ีมือจับ เลื่อนตลับเขาไปในชอง
ตลับบรรจุหมึกที่ใสเขาไปจะตองมีไอคอนและสีเหมือนกับของชองเสียบนั้น

คูมือผูใชเบื้องตน 95

การใช
งาน

คุณ
สม
บ
ัติของ H

P A
ll-in-O

ne

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html


6. กดสลักสีเทาลงจนไดยินเสียงดังคลิกเมื่อเขาที่

7. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซ้ำเม่ือตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมึกตลับบรรจุหมึก

จัดระบบเครื่องพิมพ   
เครื่องพิมพจะปรับตำแหนงโดยอัตโนมัติเม่ือเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ใชคุณ
ลักษณะนี้เม่ือรายงานการทดสอบเครื่องแสดงเสนริ้วหรือเสนขาวในบล็อกสี

ถายังมีปญหาดานคุณภาพการพิมพหลังจากปรับตำแหนงเครื่องพิมพแลว ให
ลองทำความสะอาดหัวพิมพ หากทานยังพบปญหาในการพิมพหลังจากการปรับ
ตำแหนงและทำความสะอาด กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ HP

การปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด ต้ังคา

เมนู ต้ังคา จะปรากฏขึ้น
3. กด  เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวจึงกด ตกลง

เมนู Tools (เครื่องมือ) จะปรากฏขึ้น
4. กด  เพื่อเลือก Align printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ) แลวจึงกด

ตกลง

บท 4
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5. HP All-in-One จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตำแหนงหัวพิมพ และตั้งมาตร
วัดของเครื่องพิมพ เอกสารนี้อาจนำกลับมาใชใหมหรือทิ้งไป
ขอความแสดงความสำเร็จหรือลมเหลวจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ ถาทานใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับ
ตำแหนงเครื่องพิมพ การปรับตำแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใส
กระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชเขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ให
ลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง

หากการจัดระบบเครื่องผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับ
บรรจุหมึกอาจเสีย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
 www.hp.com/support
 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทาง
เทคนิค

6. กด ตกลง เพ่ือดำเนินการตอ
7. เอกสารนี้อาจนำกลับมาใชใหมหรือทิ้งไป

การทำความสะอาดเครื่อง HP All-in-One
ทานจำเปนตองทำความสะอาดกระจกและแผนรองฝาปด เพื่อใหสำเนาและภาพ
สแกนออกมาชัดเจน ทานอาจตองปดฝุนภายนอกของเครื่อง HP All-in-One
ดวย
● การทำความสะอาดกระจก
● การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
● การทำความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก

การทำความสะอาดกระจก          
กระจกที่สกปรกเนื่องจากรอยนิ้วมือ รอยเปอน เศษผม และฝุนบนพื้นผิวกระจก
จะทำใหประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง และมีผลตอการทำงานอยางถูก
ตองของคุณสมบัติตางๆ เชน Fit to Page (พอดีหนา)
นอกเหนือจากผิวกระจกแลว ทานอาจตองทำความสะอาดแถบกระจกเล็กๆ ใน
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ และอาจมีลายเสนหากแถบกระจกในตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติสกปรก
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การทำความสะอาดกระจก
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดกระจกเบาๆ ดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความ

สะอาดกระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเคร่ือง

3. เช็ดกระจกดวยผาแหงนุมและปราศจากเสนใยเพื่อไมใหเกิดจุดบนกระจก
4. เปดเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแถบกระจกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. ยกฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติขึน้

มีแถบกระจกอยูใตตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
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4. ทำความสะอาดแถบกระจกดวยผานุมหรือฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาด
กระจกซึ่งไมมีสวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับกระจก เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายได หาม
เทหรือฉีดของเหลวลงบนกระจก เพราะของเหลวอาจรั่วซึมลงไปใต
กระจกและทำความเสียหายตอเคร่ือง

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติต่ำลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
6. เปดเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด      
เศษผงเล็กๆ อาจสะสมอยูที่แผนรองฝาปดใตฝาเครื่อง HP All-in-One

การทำความสะอาดแผนรองฝาปด
1. ปด HP All-in-One และยกฝาขึ้น
2. ทำความสะอาดแผนรองฝาปดดวยผานุมหรอืฟองน้ำที่ชบุน้ำสบูออนๆ และ

น้ำอุน
ลางแผนรองฝาปดเบาๆ เพ่ือใหเศษผงตางๆ หลุดออก อยาขัดแผนรองฝา
ปด

3. ใชผาแหงนุมที่ปราศจากใยเช็ดแผนรอง

ขอควรระวัง อยาใชกระดาษเช็ดแผนรอง เพราะอาจทำใหเกิดรอย
ขีดขวน

4. หากจำเปนตองทำความสะอาดเพิ่ม ใหทำซ้ำขั้นตอนเดิมโดยใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ขัดถู) และใชผาเปยกหมาดๆ เช็ดแผนรองใหทั่วอีกครั้งเพื่อ
เช็ดแอลกอฮอลออก

ขอควรระวัง ระวังอยาใหแอลกอฮอลหกใสกระจก หรือภายนอก
ของ HP All-in-One ซ่ึงอาจทำความเสียหายใหกับอุปกรณได

การทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก    
ใชผานุมหรือฟองน้ำเปยกหมาดๆ เช็ดฝุน รอยเปอน และคราบสกปรกออกจาก
ตัวเครื่องทานไมจำเปนตองทำความสะอาดสวนภายในของ HP All-in-One
อยาวางของเหลวไวใกลแผงควบคุมและสวนภายในของตัวเครื่อง
HP All-in-One

ขอควรระวัง หากไมตองการใหเกิดความเสียหายที่ภายนอกของ
HP All-in-One อยาใชแอลกอฮอลหรือผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวน
ผสมของแอลกอฮอล
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5 วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนและการ
สนับสนุน
บทนี้จะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับ HP All-in-One โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการติดต้ังและการตั้งคา และหัวขอการทำงานบางหัวขอ
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเบื้องตน โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนา
จอท่ีมีอยูในซอฟตแวร
บทนี้ยังมีขอมูลการรับประกันและการสนับสนุน สำหรับขอมูลสำหรับติดตอขอรับการ
สนับสนุน โปรดดูดานหลังของคูมือนี้
ปญหาหลายๆ อยางเกิดข้ึนเมื่อเชื่อมตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรโดยใชสาย
เคเบิล USB กอนท่ีจะติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One บนคอมพิวเตอร ถาทานเชื่อม
ตอ HP All-in-One กับคอมพิวเตอรกอนท่ีจะมีคำสั่งปรากฏบนหนาจอใหติดต้ัง
ซอฟตแวร ทานตองทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

วิธีการแกปญหาเบือ้งตนสำหรับปญหาทัว่ไปเร่ืองการติดต้ัง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีท่ีติดต้ังไว)
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปด HP All-in-One รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP All-in-One ใหมอีกคร้ัง

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการติด
ต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

ถอนการติดตั้งและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง      
หากการติดต้ังของทานไมสมบูรณ หรือหากทานตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน ทานอาจจำเปนตองถอน
การติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน
HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาไดลบไฟลตางๆ อยางถูกตอง
โดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังท่ีใหไวเมื่อทานติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP All-in-One

วิธีการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Window และการติดต้ังใหม
1. บนแถบงานของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม)
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
3. เลือก HP All-in-One แลวจึงคลิก Change/Remove (เปลี่ยน/ลบ)

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากคอมพิวเตอร

100 HP Photosmart C6100 All-in-One series

วิธ
ีกา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
าเ
บ
ื้อง
ต
น
แ
ละ
กา
ร

สน
ับ
สนุ
น



5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ทานตองถอดการเชื่อมตอ HP All-in-One กอนท่ีจะรีสตารท
เครื่องคอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

6. ใสแผนซีดีรอมของ HP All-in-One ลงในซีดีรอมไดรฟของคอมพิวเตอรทาน
แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติดต้ังท่ี
ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging Monitor จะ
ปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows
เพื่อตรวจสอบวาซอฟตแวรไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอน
HP Solution Center บนเดสกท็อป หาก HP Solution Center แสดงไอคอนที่
สำคัญ (Scan Picture (สแกนภาพ) และ Scan Document (สแกนเอกสาร)) แสดง
วามีการติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง

วิธีการถอนการติดต้ังจากคอมพิวเตอรระบบ Mac และการติดต้ังใหม
1. ถอดการเชื่อมตอเครื่อง HP All-in-One ออกจากเครื่อง Mac
2. เปดโฟลเดอร Applications:Hewlett-Packard
3. ดับเบิลคลิกท่ี HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP)

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
5. เมื่อตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีรอม HP All-in-One ลงใน

ไดรฟซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซีดีรอมแลวดับเบิลคลิกท่ี HP All-in-One

installer
7. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ รวมถึงคำแนะนำที่มีใหในคูมือการติดต้ังท่ี

ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

การแกไขปญหาเบื้องตนในการติดตั้งฮารดแวร 
อานสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจพบในการติดต้ังฮารดแวร HP All-in-One

เครื่อง HP All-in-One ไมทำงาน 
สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
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วิธีแกไข
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับเคร่ือง HP All-in-One และ

อะแดปเตอรอยางแนนหนาดังที่แสดงดานลางนี้ เสียบสายไฟเขากับเตารับท่ี
ตอสายดิน ขยับท่ีฉนวนหุมหรือแผงเตารับไปมา

1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับที่ตอสายดิน
● หากทานใชแผงเตารับ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแผงเตารบัเปดใชงานอยู

หรือพยายามเสียบปลั๊กเครื่อง HP All-in-One เขากับเตารับที่ตอสายดินโดย
ตรง

● ตรวจสอบเตารับเพ่ือใหแนใจวาเตารับทำงานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณท่ีใชงานไดและดูวาอุปกรณน้ันมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา แสดง
วาอาจจะมีปญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

● หากทานเสียบปลั๊ก HP All-in-One เขากับเตารับท่ีมีสวิตช ใหตรวจดูวาเปด
สวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมีปญหา

สาเหตุ ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป
วิธีแกไข เคร่ือง HP All-in-One อาจไมตอบสนอง หากทานกดปุม เปด เร็วเกิน
ไป กดปุม เปด หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพื่อให HP All-in-One เปด
เครื่อง หากทานกดปุม เปด อีกครั้งในชวงเวลานี ้ทานอาจตองปดอุปกรณ

คำเตือน หาก HP All-in-One ยังไมเปด แสดงวาเครื่องอาจมีปญหาขัด
ของ ถอดปลั๊ก HP All-in-One ออกจากชองเสียบและติดตอ HP ไปท่ี
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิก Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอรับทราบขอมูลหรือโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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ตอสายเคเบิล USB แลว แตกลับยังมีปญหาในการใช HP All-in-One รวมกับ
คอมพิวเตอร  

สาเหตุ มีการเชื่อมตอสาย USB กอนที่ซอฟตแวรจะไดรับการติดต้ัง การเชื่อม
ตอสาย USB กอนท่ีจะมีขอความปรากฏอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดได
วิธีแกไข กอนอื่นทานตองติดต้ังซอฟตแวรซึ่งมากับเครื่อง HP All-in-One
กอนท่ีจะเชื่อมตอสาย USB ในขณะท่ีติดต้ัง หามตอสาย USB จนกวาจะปรากฏคำ
แนะนำบนหนาจอ
เมื่อทานติดต้ังซอฟตแวร ใหตอเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ HP All-in-One ดวย
สาย USB โดยตรง เพียงเสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาท่ีดานหลังของ
คอมพิวเตอรและอีกดานเขากับดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ทานสามารถ
เชื่อมตอเขากับพอรต USB ใดๆ ที่อยูดานหลังคอมพิวเตอรได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย USB
โปรดดูคูมือการติดต้ังท่ีมาพรอมกับ HP All-in-One

จอแสดงผลจะแสดงภาษาที่ไมถูกตอง    
วิธีแกไข ทานสามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คากำหนด) ได
ตลอดเวลา

การกำหนดภาษาและประเทศ/ภูมิภาค
1. กด ต้ังคา
2. กด  เพ่ือเลือก Preferences (คากำหนด) แลวจึงกด ตกลง
3. กด  เพ่ือเลือก Set Language (กำหนดภาษา) แลวจึงกด ตกลง
4. กด  เพ่ือเลื่อนดูภาษา เมื่อถึงภาษาที่ทานตองการ ใหกด ตกลง
5. เมื่อถูกถาม ใหกด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมไช) แลวจึงกด ตกลง
6. กด  เพ่ือเลือก Set Country/Region (กำหนดประเทศ/ภูมิภาค) แลวจึง

กด ตกลง
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7. กด  เพ่ือเลื่อนดูประเทศ/ภูมิภาค เมื่อปรากฏประเทศ/ภูมิภาคที่ตองการ
แลว ใหกด ตกลง

8. เมื่อถูกถาม ใหกด  เพ่ือเลือก Yes (ใช) หรือ No (ไมไช) แลวจึงกด ตกลง

ฉันไดรับขอความปรากฏบนหนาจอวาการปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพลมเหลว    
สาเหตุ ใสกระดาษผิดประเภทลงในถาดปอนกระดาษ (เชน กระดาษสี กระดาษที่
มีขอความ หรือกระดาษรีไซเคิลบางประเภท)
วิธีแกไข ใสกระดาษสีขาวธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาด
ปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง
หากการปรับตำแหนงลมเหลวอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรบนหัวพิมพอาจมีขอ
บกพรอง ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่ www.hp.com/support เมื่อ
เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค

การวัดคาท่ีไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม    
สาเหตุ ทานอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่ไมถูกตอง เมื่อตั้งคา HP All-in-One
ประเทศ/ภูมิภาคทีท่านเลือกจะเปนตัวกำหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนจอแสดง
ผล
วิธีแกไข หากตองการเปลี่ยนประเทศ/ภูมิภาค ทานตองตั้งคาภาษาใหม ทาน
สามารถเปลี่ยนคาภาษาจากเมนู Preferences (คากำหนด) ไดตลอดเวลา

ฉันไดรับขอความบนหนาจอวามีกระดาษติดหรือหัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง         
วิธีแกไข หากมีขอความแสดงขอผิดพลาดระบุวามีกระดาษติดหรือมีสิ่งกีดขวาง
หัวพิมพปรากฏบนจอคอมพิวเตอร แสดงวาอาจมีวัสดุหีบหออยูภายในเครื่อง
HP All-in-One ใหเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางที่ติด
อยูในเครื่อง นำวัสดุหีบหอหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ออกมา

เครื่อง HP All-in-One ไมพิมพงาน
สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One และเครื่องคอมพิวเตอรไมไดสื่อสารกัน
วิธีแกไข ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวาง HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอร

สาเหตุ อาจเกิดปญหาขึ้นกบัตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวา
วิธีแกไข ตรวจสอบวามีการติดต้ังตลับบรรจุหมึกอยางถูกตอง และมีหมึกพิมพ
อยูในตลับ

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One อาจไมไดเปดอยู
วิธีแกไข การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟ
ท่ีปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย
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ไฟเขากับเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพื่อเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ อาจไมมีกระดาษอยูใน HP All-in-One
วิธีแกไข ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

วิธีการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดต้ังโทรสาร          
สวนนี้จะกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับการตั้งคาโทรสารของ
HP All-in-One หากทานตั้งคา HP All-in-One สำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
ทานอาจพบปญหาเมื่อสงโทรสาร รับโทรสาร หรือทั้งสง/รับโทรสาร

การทดสอบโทรสารลมเหลว       
หากทานทดสอบโทรสารแลวไมสำเร็จใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับขอ
ผิดพลาด สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูวาการทดสอบสวน
ใดท่ีผิดพลาด แลวหาหัวขอเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่ตรงกัน
● "การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
● การทดสอบ "โทรสารที่เชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว
● การทดสอบ "สายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารที่ถูกตอง" ลมเหลว
● การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทท่ีถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว
● การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว
● การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว  

วิธีแกไข
● ปด HP All-in-One โดยกดปุม เปด บนแผงควบคุมแลวถอดปลั๊กไฟออก

จากดานหลังของ HP All-in-One หลังจากผานไปสองสามวินาที ใหเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาท่ีเดมิ แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีกคร้ัง หากการทดสอบ
ยังผิดพลาดอีก ใหตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอนี้

หมายเหตุ วันท่ีและเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊ก
เครื่อง HP All-in-One ทานจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบ
ปลั๊กไฟกลับเขาไป

● ลองสงหรือรับโทรสาร หากทานสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไมมี
ปญหา

● หากทานรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังโทร
สาร) ใหตรวจสอบวา HP All-in-One ไมไดทำงานอื่นอยู เชน ทำสำเนา
ตรวจดูขอความบนหนาจอแสดงผลที่ระบุวา HP All-in-One กำลังทำงาน
หากเครื่องกำลังทำงาน ใหรอจนกวาเครื่องวาง และอยูในสถานะไมทำงาน
กอนท่ีจะรันการทดสอบ

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสำหรับการใชงานโทรสาร
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หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไมทำงาน และเกิด
ปญหาในการโทรสาร โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปท่ี 
www.hp.com/support
 เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือดานเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารที่เชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว      

วิธีแกไข

ขอควรปฏิบัติ
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One

หากทานไมใชสายท่ีใหมาเพื่อเชื่อมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจากเสียบปล๊ักสาย
โทรศัพทท่ีใหมากับ HP All-in-One ใหทำการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีชื่อ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง
HP All-in-One

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว

แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง)
ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังโดยตรง
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● ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังท่ี
ทานกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไม
ไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบสาย
สัญญาณให

● ทดลองสงหรือรับโทรสาร หากทานสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวาไม
มีปญหา

หลังจากที่แกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสำหรับการใชงานโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพทที่เชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารที่ถูกตอง" ลมเหลว           
วิธีแกไข เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตท่ีถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง HP All-in-One

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต
2-EXT จะถูกนำมาใชเพื่อตออุปกรณอื่นเทานัน้ เชนเครื่องตอบรับ
หรือโทรศัพท

ภาพดานหลังของ HP All-in-One
1 แจ็คตอสายโทรศัพท

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

2. หลังจากที่ทานตอสายไฟเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ใหรันการทดสอบโทร
สารอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวาสงผานและ HP All-in-One พรอมที่จะสงโทร
สาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
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● โปรดตรวจสอบวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ HP All-in-One
หากทานไมใชสายท่ีใหมาเพื่อเชื่อมแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
HP All-in-One ทานอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจากเสียบปล๊ักสาย
โทรศัพทท่ีใหมากับ HP All-in-One ใหทำการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจทำใหเกิดปญหาในการใชโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบท่ี
ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทท่ีถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว

วิธีแกไข
● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ

HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลายขางหนึ่ง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรตช่ือ 1-LINE ท่ีดานหลังของ
HP All-in-One และปลายอีกดานของแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ตามที่
แสดงดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองกับ HP All-in-One
● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง

HP All-in-One เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
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การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณหมุนโทรศัพท" ลมเหลว  

วิธีแกไข
● อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทำใหการทด

สอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกดิปญหาหรือไม ให
ถอดสายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวรันการ
ทดสอบอีกครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหา
เสียงการโทร) ผานการทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวน
หน่ึงหรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณเหลานั้น
กลับเขาไปอีกครั้งและทำการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งทานทราบวาอุปกรณ
ช้ินใดท่ีกอใหเกิดปญหา

● ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังท่ี
ทานกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากทานไม
ไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจสอบสาย
สัญญาณให

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง
HP All-in-One

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว

แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง)
ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

● หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมนุแบบมาตรฐาน เชน ระบบ PBX
บางระบบ อาจทำใหการทดสอบลมเหลวได และน่ีจะไมทำใหเกิดปญหาใน
การสง/รับโทรสาร ทดลองสงหรือรับโทรสาร
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● ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/ภูมิภาค
ของทาน หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไมถูกตอง การทด
สอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก มิ
ฉะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับสาย
แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกต ิอาจเปนไปไดวา
ต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

หลังจากที่แกปญหาใดๆ ท่ีพบไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสำหรับการใชงานโทร
สาร หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจจับสัญญาณเสียง) ยังไม
สามารถทำได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว  

วิธีแกไข
● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพทอะนาล็อก มิ

ฉะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับสาย
แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกต ิอาจเปนไปไดวา
ต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่อง
HP All-in-One เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

● โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
HP All-in-One ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ซึ่งอยูดานหลัง
HP All-in-One

● อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจทำใหการทด
สอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกดิปญหาหรือไม ให
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ถอดสายทุกสาย ยกเวน HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท แลวรันการ
ทดสอบอีกครั้ง
– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ผาน

การทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวนหนึ่งหรือหลาย
ช้ินของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขา
ไปอีกครั้งและทำการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งทานทราบวาอุปกรณช้ิน
ใดท่ีกอใหเกิดปญหา

– หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทำ
งานไมไดโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น ใหตอ HP All-in-One เขากับ
สายโทรศัพทท่ีใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนใน
หัวขอนี้

● หากทานใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได (ตัว
แยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนท่ีเสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง)
ลองถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

หลังจากที่แกปญหาใดๆ ท่ีพบไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจ
สอบวาสามารถสงโทรสารไดและ HP All-in-One พรอมสำหรับการใชงานโทร
สาร หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยังไมสามารถ
ทำได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

HP All-in-One มีปญหาในการรับและสงโทรสาร         
สาเหตุ  HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมนี้เพื่อตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากน้ัน รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาทานตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

สาเหตุ  HP All-in-One ปดใชงานอยู
วิธีแกไข การดูจอแสดงผลบน HP All-in-One หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟ
ท่ีปุม เปด ไมสวาง แสดงวา HP All-in-One ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย
ไฟเขากับเคร่ือง HP All-in-One และเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพื่อเปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ ใชสายโทรศัพทผิดในการเชื่อมตอ HP All-in-One หรือเสียบสาย
โทรศัพทเขาในพอรตท่ีไมถูกตอง
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วิธีแกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ี
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ
HP All-in-One เพื่อเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลายดานหนึ่งของ
สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ควรจะตอเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีอยู
ดานหลัง HP All-in-One และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง
ตามที่แสดงดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

สายโทรศัพทแบบสองเสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบสี่เสนท่ัวไปที่ทาน
อาจมีอยูแลวในสำนักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสายโทรศัพทสอง
ประเภทดังนี้

หากทานใชสายแบบสี่เสน ใหถอดสายนั้นออก และใชสายแบบสองเสนท่ีมีมาให
แทนโดยตอเขากับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของ HP All-in-One
หาก HP All-in-One มาพรอมกับอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน ทาน
สามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบสี่เสนได ในกรณีที่สาย
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โทรศัพทแบบสองเสนที่ใหมาส้ันเกินไป ตออะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสน
เขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ท่ีอยูดานหลังของ HP All-in-One ตอสายโทรศัพท
แบบสี่เสนเขากับพอรตท่ีเปดบนอะแดปเตอรและแจค็เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายโทรศัพแบบสองเสน โปรดดู
คูมือที่ใหมาพรอมกัน

สาเหตุ ยังไมไดต้ังคาอุปกรณสำนักงานอื่นๆ (เชนเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือ
โทรศัพท) ใหถูกตองตาม HP All-in-One

วิธีแกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ี
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

ตรวจสอบวาทานไดเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง และไดเชื่อมตออุปกรณและบริการเสริมอื่นท่ีใชสายโทรศัพทรวมกบั
HP All-in-One อยางถูกตอง
ใชพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของ HP All-in-One เพ่ือเชื่อมตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ใชพอรต 2-EXT เพ่ือเชื่อมตออุปกรณอื่นๆ เชน
เครื่องตอบรับโทรศัพทหรือโทรศัพท ตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

สาเหตุ ทานสามารถใชตัวแยกสายโทรศัพทได
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วิธีแกไข การใชตัวแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได
(ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับชองเสียบท่ีผนัง) ลอง
ถอดตัวแยกออกและเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังโดยตรง

สาเหตุ แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังทำงานไมถูกตอง
วิธีแกไข ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่ทานกำลังใชสำหรับ HP All-in-One แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ ถาทานไม
ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอบริษัทโทรศัพทในทองถิ่นของทาน

สาเหตุ การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพเสียง
ต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได
วิธีแกไข ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท
โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึนเมื่อพยายามอีกครั้ง
ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม ถา
ยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัทโทรศัพทของทาน
ถาทานยังพบปญหานี้อยู ใหต้ังคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหมีความเร็ว
ชาลง เชน Medium (14400) (ปานกลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา)
(9600)

สาเหตุ อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP All-in-One อาจกำลังมี
การใชงานอยู
วิธีแกไข ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทท่ีตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
โทรศัพทเดียวกัน แตไมเชื่อมตอกับ HP All-in-One) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมมีการ
ใชงานอยูหรือมีการยกห ูตัวอยางเชน ทานจะไมสามารถใช HP All-in-One ใน
การโทรสารได หากโทรศัพทท่ีตอพวงมีการยกหูไว หรือกำลังใชโมเด็ม dial-up
ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

สาเหตุ  HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับบริการ DSL และไมได
เชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
วิธีแกไข หากทานใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเชื่อมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได ระบบ DSL จะสง
สัญญาณดิจิตอลทางสายโทรศัพทซึ่งอาจรบกวน HP All-in-One ซึ่งทำให
HP All-in-One ไมสามารถสงและรับโทรสารได ตัวแยกสัญญาณ DSL จะลบ
สัญญาณดิจิตอล และชวยให HP All-in-One ส่ือสารกันไดอยางถูกตองผานสาย
โทรศัพท หากตองการตรวจสอบวาทานติดต้ังตัวแยกสัญญาณแลว ใหลองฟงสาย
โทรศัพทหรือสัญญาณโทรศัพท ถาทานไดยินเสียงรบกวนหรือเสียงดังคงท่ี ทาน
อาจจะยังไมไดติดต้ังตัวแยกสัญญาณ DSL หรืออาจติดต้ังไมถูกตอง โปรดขอตัว
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แยกสัญญาณ DSL จากผูใหบรกิารระบบ DSL ของทาน หากทานติดต้ังตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดตอไวอยางถูกตอง

สาเหตุ กระบวนการอืน่ทำใหเกิดขอผิดพลาดใน HP All-in-One
วิธีแกไข ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพื่อดูขอความแสดงขอผิด
พลาดซึ่งจะใหขอมูลเก่ียวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาด
เครื่อง HP All-in-One จะไมสามารถรับหรอืสงโทรสารไดจนกวาจะไดแกไขขอ
ผิดพลาดนั้นแลว
ทานสามารถตรวจสอบสถานะของ HP All-in-One ดวยการคลิก Status
(สถานะ) ใน HP Solution Center

สาเหตุ ทานกำลังใชอะแดปเตอรตัวแปลงสัญญาณ/เทอรมินอล PBX หรือ
ISDN

วิธีแกไข
● โปรดตรวจสอบวาไดเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับพอรตท่ีกำหนดไว

สำหรับการใชโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น โปรดตรวจสอบวาตั้งคา
อะแดปเตอรเทอรมนิอลไวที่ประเภทสวิตชท่ีถูกตองสำหรับใชในประเทศ/
ภูมิภาคของทาน หากทำได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานตั้งคาคอนฟก
พอรตของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทาน
อาจกำหนดใหพอรตหน่ึงเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน
Group 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบ
ปญหาในการตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ
ISDN ใหลองใชพอรตท่ีกำหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึ่งอาจ
ระบุไววา "multi-combi" หรือคำอื่นท่ีคลายกัน

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคา HP All-in-One ท่ีใชระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN โปรดดูท่ี กรณ ีC: การติดต้ัง
HP All-in-One ท่ีมีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

● ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปาน
กลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา) (9600)

สาเหตุ การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
วิธีแกไข ทานอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วท่ีชาลง ลองตั้งคา
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง)
(14400) หรือ Slow (9600) (ชา) (9600) ถาทานใชงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอไปนี้:
● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
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● การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol
- FoIP)

● บริการ ISDN

สาเหตุ อาจไมไดตอ HP All-in-One เขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ซึ่งตั้ง
คาไวสำหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล
วิธีแกไข โปรดตรวจสอบวาทานตอ HP All-in-One เขากับสาย
โทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้นทานจะสง/รับโทรสารไมได การตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทำไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบ
อะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากทานไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ
อาจเปนไปไดวาตั้งคาสายดิจิตอลไว ตอ HP All-in-One เขากับสายโทรศัพท
อะนาล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

สาเหตุ หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL และโมเด็ม
DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง
วิธีแกไข หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจทำใหเกิดเสียงรบ
กวนสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทท่ีมีคุณภาพเสียงต่ำ (มีเสียงรบกวน) อาจ
กอใหเกิดปญหาในการสงโทรสารได ทานสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสาย
โทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามีเสียง
ดังคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม
หากทานไดยินเสียงรบกวน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ปดโมเด็ม DSL ของทานและถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกอยางนอย 15 นาที
2. เปดโมเด็ม DSL ใหม
3. ฟงเสียงในการโทรอีกคร้ัง หากเสียงในการโทรชัดเจน (ไมมีเสียงหรือคลื่น

ไฟฟารบกวน) ใหลองสงหรือรับโทรสาร
หมายเหตุ ทานอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกในอนาคต
หาก HP All-in-One หยุดสง/รับโทรสาร ใหทำซำ้กระบวนการนี้

ถาสายโทรศัพทยังมีสัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท สำหรับขอมูล
เกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติดตอขอการสนับสนุนจากผูใหบริการ DSL

สาเหตุ ทานกำลังสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช IP โฟน และมีปญหาในการ
สง
วิธีแกไข ลองสงโทรสารอีกครั้งในภายหลัง นอกจากนี้ ตรวจสอบวาผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตสนับสนุนการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต
หากยังมีปญหาอยู ใหติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน

HP All-in-One ไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได       
สาเหตุ  HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมนี้เพื่อตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
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กับ HP All-in-One จากน้ัน รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาทานตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

สาเหตุ  HP All-in-One อาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระช้ันชิดจนเกินไป
วิธีแกไข ทานอาจจะตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากทานจะ
ตองตอสายนอกกอนท่ีจะกดหมายเลขโทรศัพท ทานจะตองเวนระยะสักพักกอนท่ี
จะกดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทที่ทานจะกดคือ 95555555 และ
เลข 9 คือหมายเลขที่ใชสำหรับตอสายนอก ทานอาจจะตองเวนระยะตามขั้นตอน
ตอไปนี:้ 9-555-5555 หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะใช ใหกด
ปุม เวนระยะ ซ้ำๆ จนกวาเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่หนาจอ
หากทานใชการกดหมายเลขลัดเพ่ือสงโทรสาร ใหอัพเดตหมายเลขลัดใหมและเวน
ระยะในการกดหมายเลขโทรศัพท
นอกจากนี ้ทานยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อทำเชนนั้น
ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข ทานสามารถกำหนดความ
เร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจงเตือนเมื่อหมุนหมายเลข

สาเหตุ เน่ืองจากหมายเลขที่ทานบันทึกไวในขณะท่ีสงโทรสารมีรูปแบบที่ไม
เหมาะสม
วิธีแกไข ตรวจสอบดูวาหมายเลขโทรสารที่ทานบันทึกไวถูกตองและมีรูปแบบที่
เหมาะสม ตัวอยางเชน ทานอาจจะตองกดเลข "9" นำกอน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบ
โทรศัพทของทาน
ถาสายโทรศัพทของทานมีระบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสำหรับโทรออกกอนท่ี
จะกดหมายเลขโทรสาร

สาเหตุ เครื่องที่รับโทรสารอาจมีปญหา
วิธีแกไข ทานสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจาก
โทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องที่
รับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเชื่อมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสาย
โทรศัพทของผูรับ ทานอาจขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหา
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน

HP All-in-One มีปญหาเมื่อตองการสงโทรสารดวยตัวเอง       
สาเหตุ เครื่องสงโทรสารของผูรับอาจไมรองรับการรับโทรสารดวยตัวเอง
วิธีแกไข ตรวจสอบกับผูรับเพ่ือดูวาเครื่องสงโทรสารของผูรับสามารถรับโทร
สารดวยตนเองไดหรือไม

สาเหตุ ทานไมไดกด เร่ิมโทรสารสีดำ หรือ เริ่มโทรสารส ีภายในเวลาสามวินาที
เมื่อไดเสียงสัญญาณโทรสาร
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วิธีแกไข ถาทานสงโทรสารดวยตัวเอง โปรดตรวจสอบวาทานไดกด เร่ิมโทรสาร
สีดำ หรือ เริ่มโทรสารสี ภายในสามวินาทีที่ไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากผูรับ มิ
ฉะนั้นการสงโทรสารนี้อาจลมเหลว

สาเหตุ โทรศัพทท่ีใชเพ่ือสงโทรสารไมไดเชื่อมตอกับ HP All-in-One โดยตรง
หรือเชื่อมตอไมถูกตอง

วิธีแกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ี
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อตองการสงโทรสารดวยตนเอง ทำไดโดยตอโทรศัพทโดยตรงเขากับพอรตที่
ช่ือ 2-EXT บน HP All-in-One ตามที่แสดงดานลางน้ี

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One
3 โทรศัพท

สาเหตุ การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกตั้งคาไวเร็วเกินไป
วิธีแกไข ลองตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ใหเปน Medium
(14400) (ปานกลาง) (14400) หรือ Slow (9600) (ชา) (9600) แลวจึงสงโทร
สารอีกครั้ง

สาเหตุ  HP All-in-One ไมพบตนฉบับที่อยูในถาดตัวปอนเอกสาร
วิธีแกไข ถาทานไมไดใสตนฉบับในถาดตัวปอนเอกสาร หรือถาไมไดใสตน
ฉบับจนสุด ทานจะไมสามารถสงโทรสารดวยตนเองได ใสตนฉบับในถาดตัวปอน
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เอกสาร หรือดันตนฉบับในถาดใหลึกเขาไปอีก เมื่อ HP All-in-One ตรวจพบตน
ฉบับได จะมีขอความยืนยันปรากฏขึ้นบนหนาจอ

HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได       
สาเหตุ  HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
วิธีแกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมือเลมนี้เพื่อตั้งคา HP All-in-One ใหเรียบ
รอยเพ่ือการสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับ HP All-in-One จากน้ัน รันการทดสอบโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของ
HP All-in-One และเพื่อใหแนใจวาทานตั้งคาถูกตองแลว
HP All-in-One จะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิด
พลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ

สาเหตุ  Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมรับสายที่โทรเขา ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง
เพราะ HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามา
วิธีแกไข ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการตั้งคาในสำนักงานของทาน โดยท่ีทานอาจตั้งคาให
HP All-in-One รับสายโทรเขามาโดยอัตโนมัติได
ถาทานตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ทานตองกด เริ่มโทรสารสีดำ
หรือ เริ่มโทรสารสี เพ่ือรับโทรสาร

เคล็ดลับ หากทานไมไดอยูใกล HP All-in-One มากพอที่จะใชงานแผง
ควบคุม โปรดรอสักครู แลวกด 1 2 3  ท่ีโทรศัพท หากเครื่อง
HP All-in-One ยังไมเริ่มรับโทรสาร ใหรอตอไปสักครู แลวกด 1 2 3 อีก
ครั้ง หลังจากเครื่อง HP All-in-One เร่ิมรับโทรสาร ทานสามารถวางหู
โทรศัพทได

สาเหตุ ทานสมัครสมาชิกบริการวอยซเมลดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใช
ในการสงโทรสาร
วิธีแกไข ต้ังคาให HP All-in-One ตอบรับโทรสารดวยตนเอง ทานไมสามารถ
รับโทรสารไดอัตโนมัติหากทานมีบริการวอยซเมลท่ีหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกบั
ท่ีทานใชสำหรับการสงโทรสาร ทานตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่งหมายความวา
ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง

สาเหตุ ทานมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One
วิธีแกไข หากทานใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ที่ใชสายโทรศัพทเดียว
กันกับ HP All-in-One ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็มของทาน
ไมไดถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มท่ีถูกตั้งคาเพื่อรับโทรสาร
โดยอัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพื่อรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทำให
HP All-in-One ไมสามารถรับสายโทรสารเขา
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สาเหตุ ถาทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่อง
HP All-in-One ทานอาจประสบกับหนึ่งในปญหาตอไปนี้
● ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาท่ี HP All-in-One จะตรวจพบ

สัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจทำใหการเชื่อมตอของเครื่องโทรสารหลุดได
● เครื่องตอบรับโทรศัพทของทานอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะให

HP All-in-One ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล

วิธีแกไข ถาทานมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกันกับ
HP All-in-One ใหทำดังตอไปนี้
● ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หากทำการสงโทร

สารไดสมบูรณโดยไมตองใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพท แสดงวาเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอาจเปนตนเหตุของปญหา

● เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึกขอความ
ท่ียาวประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยน้ำเสียงปกติเมื่อบันทึกขอความ ท้ิง
ระยะตอนทายขอความใหเงียบอยางนอย 5 วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะ
บันทึกชวงเงียบดังกลาว ลองรับโทรสารอีกครั้ง

สาเหตุ ทานไมไดต้ังคาเคร่ืองตอบรับใหเขากันกับ HP All-in-One

วิธีแกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ี
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม

เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสำหรับโทรสาร
ทานตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรตที่ช่ือ
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2-EXT ตามท่ีแสดงไวดานลาง ทานตองตั้งคาจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาเพ่ือรับ
สายท่ีถูกตองสำหรับท้ังเครื่องตอบรับและ HP All-in-One



1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 เชื่อมตอพอรต IN ที่เครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับ

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
และคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง จำนวนเสียงเรียกเขาเพื่อรับ
สายสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาเพ่ือรับสายของ
เครื่องตอบรับ ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและ
HP All-in-One ใหตอบรับที่เสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเครื่องของทานสนับสนุน
(จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา
เครื่องตอบรับจะรับสาย และ HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก
HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณโทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หาก
เปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

สาเหตุ ทานมีรูปแบบเสียงเรยีกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของทาน) และการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไมตรงกัน
วิธีแกไข หากทานมรีูปแบบเสยีงเรียกเขาพิเศษสำหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทโทรศัพทของทาน) ตรวจสอบใหแนใจวา
การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูก
ตั้งคาไวตรงกันแลว ยกตัวอยางเชน ถาบริษัทโทรศัพทกำหนดรูปแบบเสียงเรียก
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เขาเปนแบบคู ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือก Double Rings (เสียงเรียกเขาสอง
ครั้ง) เปนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ  HP All-in-One ไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน รูป
แบบเสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากทานมีปญหาเกี่ยวกับรูป
แบบเสียงเรียกเขาประเภทนี้ โปรดขอใหบริษัทโทรศัพทของทานกำหนด
รูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีไมใชแบบสลับ

ถาทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกตั้งคาไว
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ไมไดถูกตั้งคา
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) (และทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ)
วิธีแกไข ถาทานไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ตรวจสอบใหแนใจวาการ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บน HP All-in-One ไดถูกตั้ง
คาไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ ระดับสัญญาณโทรสารอาจไมแรงพอ ซ่ึงอาจทำใหเกิดปญหาในการรับ
โทรสาร
วิธีแกไข หาก HP All-in-One ใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพท
ประเภทอื่น เชน เครื่องตอบรับ โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร หรือกลองสวิตช
แบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจลดลงได
ดวยถาทานใชตัวแยกสายสัญญาณหรือใชสายเคเบิลพิเศษเพ่ือขยายความยาวของ
สายโทรศัพทของคุณ สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทำใหเกิดปญหาไดในระหวาง
การรับโทรสาร
● ถาทานใชตัวแยกสายสัญญาณหรือสายเคเบิลเสริมความยาว ใหลองดึง

อุปกรณเหลานั้นออก และเชื่อมตอ HP All-in-One โดยตรงกับแจคเสียบ
สายโทรศัพทท่ีผนัง

● ในการตรวจสอบวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหดึงอุปกรณทุก
อยางนอกจาก HP All-in-One ออกจากสายโทรศัพท จากนั้นลองรับโทร
สาร หากทานสามารถรับโทรสารไดโดยไมใชรวมกับอุปกรณอื่นๆ แสดงวา
อุปกรณเหลานั้นกอใหเกิดปญหา ลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้ง
และรับโทรสารทีละชิ้น จนกระทั่งทานทราบวาอุปกรณช้ินใดท่ีกอใหเกิด
ปญหา

สาเหตุ หนวยความจำใน HP All-in-One เต็ม
วิธีแกไข ถา Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกเปดใช
งาน และมีขอผิดพลาดใน HP All-in-One แสดงวาหนวยความจำอาจมีแตโทร
สารท่ียังไมถูกพิมพอยูจนเต็มและ HP All-in-One จะไมรับสายเรียกเขา ถายังมี
ขอผิดพลาดนี้อยู ซึ่งทำให HP All-in-One ไมสามารถพิมพโทรสารได โปรด
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ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการเกิดขอผิดพลาดนี ้นอกจากนี้ โปรด
ตรวจสอบปญหาดังตอไปน้ี
● HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
● ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● มีกระดาษติดอยู
● ฝาครอบตลับบรรจุหมกึเปดอยู ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก ดังท่ีแสดงไวดาน

ลาง

● หัวพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึง
วัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

แกปญหาใดๆ ที่พบ ถายังมีโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมาเก็บอยูในหนวยความ
จำ HP All-in-One จะเร่ิมตนการพิมพโทรสารทั้งหมดที่เก็บอยูในหนวยความจำ

หมายเหตุ หากตองการลางหนวยความจำ ทานสามารถลบโทรสารที่เก็บ
ไวในหนวยความจำไดดวยการปด HP All-in-One

สาเหตุ การเกิดขอผิดพลาดทำให HP All-in-One ไมสามารถรับโทรสารและ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูกตั้งคาเปน Off (ปด)
วิธีแกไข โปรดตรวจสอบปญหาดังตอไปนี้
● HP All-in-One ปดใชงานอยู กดปุม เปด เพื่อเปดเคร่ือง
● HP All-in-One ถูกตั้งคาสำหรับการรับสงโทรสารไมถูกตอง
● ไมมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
● มีกระดาษติดอยู

คูมือผูใชเบื้องตน 123

วิธีการแ
กไขป

ญ
ห
าเบ

ื้องตน
แ
ละการ

สน
ับ
สนุ
น



● ฝาครอบตลับบรรจุหมกึเปดอยู ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
● หัวพิมพติดขัด ปด HP All-in-One นำวัตถุท่ีกีดขวางหัวพิมพออก (รวมถึง

วัสดุหีบหอใดๆ ) แลวจึงเปด HP All-in-One อีกครั้ง

หมายเหตุ  Backup Fax Reception (การรับโทรสารสำรอง) ถูก
เปดใชงานและทานปด HP All-in-One โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวใน
หนวยความจำจะถูกลบทิง้ รวมทั้งโทรสารที่ยังไมไดพิมพ ซึ่งอาจถูก
สงมาถึงทานในขณะที่เครื่อง HP All-in-One กำลังเกิดขอขัดของ
ทานตองติดตอผูสงเพื่อขอใหพวกเขาสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาให
ใหม หากตองการทราบรายการโทรสารที่สงมาถึง กรุณาสั่งพิมพ Fax
Log (ไฟลบันทึกการสงโทรสาร) Fax Log (ไฟลบันทึกการสงโทร
สาร) จะไมถูกลบทิ้งเมื่อ HP All-in-One ถูกปด

หลังจากแกปญหาท่ีพบแลว HP All-in-One จะสามารถเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขา

สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท       
สาเหตุ เครื่องตอบรับถูกตั้งคาไมสอดคลองกับ HP All-in-One หรือ การตั้งคา
Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ไมถูกตอง

วิธีแกไข

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคท่ี
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอม HP All-in-One เทานั้น ซึ่งรวม
ถึง อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด ปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม
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เมื่อทานใชสายของเครื่องตอบรับเปนสายเดียวกับสายโทรศัพทสำหรับโทรสาร
ทานตองตอเครื่องตอบรับเขากับ HP All-in-One โดยตรง โดยใชพอรตที่ช่ือ
2-EXT ตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 เชื่อมตอพอรต IN ที่เครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ที่เครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับ

6 ใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP All-in-One

ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One ถูกตั้งคาไวเพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
และคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง จำนวนเสียงเรียกเขาเพื่อรับ
สายสำหรับ HP All-in-One ควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาเพ่ือรับสายของ
เครื่องตอบรับ หากทานตั้งคาเครื่องตอบรับและ HP All-in-One ใหมีจำนวนเสียง
เรียกเขาเพื่อรับสายเทากัน อุปกรณท้ังสองชิ้นจะรับสาย และสัญญาณโทรสารจะถูก
บันทึกลงบนเครื่องตอบรับ
ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและ HP All-in-One ใหตอบรับ
ท่ีเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเครื่องของทานสนับสนุน (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) ในการตั้งคา เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
HP All-in-One จะตรวจสอบสายนั้น หาก HP All-in-One พบวาเปนสัญญาณ
โทรสาร HP All-in-One จะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะ
บันทึกขอความไว

สาเหตุ  HP All-in-One ถูกตั้งคาใหรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา
HP All-in-One จะไมตอบรับสายเรียกเขา ทานตองอยูรับสายโทรสารที่เขามา
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เอง เพราะ HP All-in-One จะไมรับสายโทรสารที่โทรเขามาและเครื่องตอบรบั
ของทานจะบันทึกเสียงสัญญาณโทรสาร
วิธีแกไข ต้ังคา HP All-in-One ใหตอบรับการโทรเขาโดยอัตโนมัติดวยการ
เปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาเครื่องปดอยู HP All-in-One จะไม
ตรวจสอบสายที่โทรเขาและไมรับโทรสาร ในกรณีนี ้เครื่องตอบรับจะตอบรับสาย
โทรสารและบันทึกสัญญาณโทรสารไว

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขาย 
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย
● การแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย
● การแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังแบบไรสาย
● การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรเครือขาย

การแกไขปญหาเบื้องตนการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย    
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขายแบบใชสาย
● เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One
● ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกำหนดของระบบ ไมมี TCP/IP
● หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติดต้ัง
● ฉันกำลังใชเคเบิลโมเด็มโดยท่ีไมมีเราเตอรและฉันไมมีที่อยู IP

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถคนหา HP All-in-One  
สาเหตุ สายเคเบิลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบสายเคเบิลตางๆ ตอไปนี้ เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูก
ตอง
● สายเคเบิลระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
● สายเคเบิลระหวางฮับหรือเราเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
● สายเคเบิลท่ีตอไปยังและมาจากโมเด็ม หรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One (ถามี)

สาเหตุ การด Local Area Network (LAN) ของทานไมไดติดต้ังไวอยางถูก
ตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบใหแนใจวาการด LAN ติดต้ังไวอยางถูกตอง

การตรวจสอบการด LAN (Windows)
1. คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
2. ในกรอบโตตอบ System Properties (คุณสมบัติของระบบ)

ใหคลิกแท็บ Hardware (ฮารดแวร)
3. คลิก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ)
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4. ตรวจสอบใหแนใจวาการดของทานปรากฏอยูภายใต Network
Adapters (อะแดปเตอรเครือขาย)

5. โปรดดูเอกสารอางอิงท่ีมากับการดของทาน

การตรวจสอบการด LAN (Mac)
1. คลิกไอคอน Apple บนแถบ Menu (เมน)ู
2. เลือก About This Mac (ขอมูลเกี่ยวกับเครื่อง Mac นี้) แลวจึงคลิก More

Info (ขอมูลเพิ่มเติม)
System Profiler (ตัวจัดโปรไฟลระบบ) จะปรากฏขึ้น

3. ใน System Profiler (ตัวจัดโปรไฟลระบบ) คลิก Network (เครือขาย)
ตรวจสอบวาการด LAN ปรากฏอยูในรายการ

สาเหตุ ทานไมมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทำงานอยู
วิธีแกไข ตรวจดูวาทานมีการเชื่อมตอเครือขายที่ใชงานอยูหรือไม

วิธีการตรวจดูวาทานเช่ือมตอเครือขายอยูหรือไม
➔ ตรวจดูไฟแสดงการทำงานของอีเธอรเน็ตสองดวงที่อยูดานบนและดานลาง

ของชองเสียบอีเธอรเน็ต RJ-45 บนดานหลังของเครื่อง HP All-in-One ไฟ
สัญญาณจะระบุสิ่งตอไปนี้
a. ไฟสัญญาณดานบน หากไฟดวงนี้มีสีเขียวเขม แสดงวาอุปกรณเชื่อม

ตอกับเครือขายอยางถูกตอง และมีการสื่อสารของระบบ หากไฟ
สัญญาณดานบนนี้ปดอยู แสดงวาไมมีการเชื่อมตอเครือขายอยู

b. ไฟสัญญาณดานลาง ไฟสีเหลืองสวางขึ้นเมื่ออุปกรณมีการสงและรับ
ขอมูลผานเครือขาย

วิธีการสรางการเชื่อมตอเครือขายท่ีทำงาน
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เราเตอร

หรือฮับวามีการตออยางแนนหนา
2. หากการเชือ่มตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP All-in-One แลว

เปดใหมอีกคร้ัง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One และกด
ปุมเดิมอีกครั้งเพื่อเปดเคร่ือง นอกจากนี ้ใหปดไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลว
เปดใหมอีกคร้ัง

ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกำหนดของระบบ ไมมี TCP/IP 
สาเหตุ ไมไดติดต้ังการด Local Area Network (LAN) อยางถูกตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังการด LAN อยางถูกตอง และมีการตั้ง
คาสำหรับ TCP/IP ดูคำแนะนำที่มาพรอมกับการด LAN ของทาน

หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติดต้ัง 
สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
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วิธีแกไข เปดเครื่อง HP All-in-One

สาเหตุ ทานไมมีการเชื่อมตอเครือขายที่ทำงานอยู
วิธีแกไข ตรวจสอบใหแนใจวาทานมีการเชื่อมตอเครือขายท่ีทำงานอยู

ตรวจสอบใหแนใจวาการเชื่อมตอเครือขายของทานทำงานอยู
1. หากการเชือ่มตอหนาแนนดีแลว ใหปดไฟบนเครื่อง HP All-in-One แลว

เปดใหมอีกคร้ัง กดปุม เปด บนแผงควบคุมเพื่อปด HP All-in-One และกด
ปุมเดิมอีกครั้งเพื่อเปดเคร่ือง นอกจากนี ้ใหปดไฟบนเราเตอรหรือฮับ แลว
เปดใหมอีกคร้ัง

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลจาก HP All-in-One กับเกตเวย เราเตอร
หรือฮับวามีการเชื่อมตออยางแนนหนา

3. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่อง HP All-in-One เชื่อมตอกับเครือขายท่ีมีสาย
เคเบิลอีเธอรเน็ตแบบ CAT-5

สาเหตุ สายเคเบิลตางๆ ไมไดเชื่อมตอกันอยางถูกตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบสายเคเบิลตางๆ ตอไปนี้ เพ่ือใหแนใจวาเชื่อมตอกันอยางถูก
ตอง:
● สายเคเบิลระหวาง HP All-in-One และฮับหรือเราเตอร
● สายเคเบิลระหวางฮับหรือเราเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร
● สายเคเบิลท่ีตอไปยังและมาจากโมเด็ม หรือการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตของ

HP All-in-One (ถามี)

สาเหตุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะ
ปองกันไมให HP All-in-One เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
วิธีแกไข ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวจึงรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ปดไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกัน
สปายแวรช่ัวคราว แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ใหม ทานสามารถเปด
ใชงานไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้ง
หลังจากการติดต้ังแลวเสร็จ หากทานเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล ทานตอง
ยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมา
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-One เขา
ถึงคอมพิวเตอรของทาน
วิธีแกไข ลองปด VPN ช่ัวคราวกอนท่ีจะดำเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทำงานของ HP All-in-One จะถูกจำกัดระหวาง
การใช VPN
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สาเหตุ สายเคเบิลอีเธอรเน็ตไมไดตอกับเราเตอร สวิตช หรือฮับ หรือสายเคเบิล
อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ
วิธีแกไข ลองตอสายเคเบิลใหมอีกคร้ัง หรือใชสายเคเบิลอื่น หากจำเปน

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกกำหนดที่อยู AutoIP แทน DHCP
วิธีแกไข ซึ่งแสดงวา HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายอยางถูกตอง
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยางถูกตองและแนนหนา
● หากสายเคเบิลเชื่อมตออยางถูกตองแลว สถานีแมขาย เราเตอร หรือโฮม

เกตเวยอาจไมสงท่ีอยู หากเปนกรณีนี ้ทานอาจตองตั้งคาอุปกรณใหม
● ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One อยูบนเครือขายที่ถูกตอง

สาเหตุ  HP All-in-One อยูบนซับเน็ตหรือเกตเวยท่ีไมถูกตอง
วิธีแกไข พิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย และตรวจสอบวาเราเตอรและ
HP All-in-One อยูบนซับเน็ตและเกตเวยเดียวกัน

วิธีการพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย
1. กด ต้ังคา ที่แผงควบคุมของ HP All-in-One
2. กด  จนกวา Network (เครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
3. กด  จนกวา View Network Settings (ดูการตั้งคาเครือขาย) จะ

ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
4. กด  จนกวา Print Network Configuration Page (พิมพหนาการ

กำหนดคาเครือขาย) จะถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
เครื่องจะพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย

ฉันกำลังใชเคเบิลโมเด็มโดยท่ีไมมีเราเตอรและฉันไมมีที่อยู IP 
สาเหตุ หากทานมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีเคเบิลโมเด็ม Local Area Network
(LAN) แยกตางหากสำหรับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นของทาน และไมมี DHCP หรือ
เราเตอร ทานตองใช AutoIP ในการกำหนดที่อยู IP ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
อื่นๆ และใหกับเครื่อง HP All-in-One

วิธีแกไข

วิธีการขอรับที่อยู IP สำหรับเครื่องพีซีท่ีมีเคเบิลโมเด็ม
➔ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของทานจะกำหนดที่อยู IP แบบคงที่หรือ

แบบไมเจาะจงใหกับเครื่องพีซีท่ีมีเคเบิลโมเด็ม

วิธีการกำหนดที่อยู IP ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเหลือ และ HP All-in-One
➔ ใช AutoIP เพ่ือกำหนดที่อยู IP ใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เหลือและเครื่อง

HP All-in-One หามกำหนดที่อยู IP แบบคงที่
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การแกไขปญหาเบื้องตนการติดตั้งแบบไรสาย    
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาท่ีทานอาจพบระหวางการติดต้ังเครือขาย ตรวจสอบขอความ
แสดงขอผิดพลาดเฉพาะจากจอแสดงผลของเครื่อง
● ทานไมเห็น SSID
● สัญญาณออน
● ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot connect to network (ไมสามารถเชื่อมตอ

เครือขายได)
● ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot connect to network (ไมสามารถเชื่อมตอ

กับเครือขายได) การพิสูจนตัวตนหรอืประเภทการเขารหัสขอมูลไมไดรับการ
สนับสนุน

● ขอความแสดงขอผิดพลาด: Invalid WEP Key (กุญแจ WEP ไมถูกตอง)
● ขอความแสดงขอผิดพลาด: Invalid passphrase (วลีผานไมถูกตอง)
● ขอความแสดงขอผิดพลาด: The access point timed out before a

connection could be made (สถานีเครือขายหมดเวลากอนที่จะสามารถทำการ
เชื่อมตอได)

● ขอความแสดงขอผิดพลาด: More than 1 SecureEZ Setup access point
found (พบสถานีแมขาย SecureEZ Setup มากกวา 1 แหง)

● ขอความแสดงขอผิดพลาด: Another device connected to the access
point before your device tried connecting (มีอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งเชื่อมตอ
อยูกับสถานีแมขายกอนที่อุปกรณของทานจะพยายามเชื่อมตอ)

ทานไมเห็น SSID 
สาเหตุ สถานีแมขายไมไดสงสัญญาณชื่อเครือขาย (SSID) เพราะตัวเลือก
Broadcast SSID (สงสัญญาณ SSID) ถูกปดอยู
วิธีแกไข เขาสู Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) และเปด
ตัวเลือก Broadcast SSID (สงสัญญาณ SSID) ทานสามารถใชตัวเลือก Enter
a New Network Name (SSID) (ใสช่ือเครือขายใหม (SSID)) ในตัวชวยการ
ต้ังคาระบบไรสาย

สาเหตุ สถานีแมขาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) อยูนอก
ขอบเขต
วิธีแกไข ในการสรางสัญญาณที่ดีระหวางเครื่อง HP All-in-One และสถานีแม
ขาย (โครงสรางพื้นฐาน) หรือเครื่องคอมพิวเตอร (เฉพาะกิจ) ทานอาจตองลองทด
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สอบดูเล็กนอย สมมติวาอุปกรณทำงานถูกตอง ใหลองทำตามสิ่งตอไปนี้ทีละอยาง
หรือทำรวมกัน:



● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานหรือสถานีแมขายกับเครื่อง
HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน

● หากมีวัตถุโลหะ (เชนตูหนังสือเหล็กหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง
สัญญาณ ใหจัดใหเสนทางระหวางเคร่ือง HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือสถานีแมขายปราศจากสิ่งกีดขวาง

● หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีสงสัญญาณวิทยุ
ความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวใหไกลออกไป
เพื่อลดการรบกวนสัญญาณวิทยุ

สาเหตุ SSID อยูนอกเขตการมองเห็นท่ีดานลางของรายชื่อ
วิธีแกไข กด  เพื่อเลื่อนไปยังดานลางของรายการ รายการประเภทโครงสราง
พื้นฐานจะมีรายชื่ออยูอันดับตนๆ แลวจึงตามดวยรายการเฉพาะกิจ

สาเหตุ เฟรมแวรสำหรับสถานีแมขายตองการการอัพเดต
วิธีแกไข ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวรสำหรับสถานีแมขายบนเว็บไซตของผู
ผลิต อัพเดตเฟรมแวรบนสถานีแมขาย

สาเหตุ อะแดปเตอรไรสายบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานไมสงสัญญาณ SSID
(เฉพาะกิจ)
วิธีแกไข ตรวจสอบวาอะแดปเตอรไรสายสงสัญญาณ SSID อยู พิมพหนาการ
กำหนดคาเครือขายจาก HP All-in-One และตรวจสอบวา SSID สำหรับ
อะแดปเตอรไรสายแสดงขึ้นมาบนหนาการกำหนดคาเครือขายหรือไม หาก
อะแดปเตอรไรสายไมไดสงสัญญาณ SSID โปรดดูเอกสารที่มากับเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน

สาเหตุ เฟรมแวรสำหรับอะแดปเตอรไรสายบนเครื่องคอมพิวเตอรของทานตอง
การการอัพเดต (เฉพาะกิจ)
วิธีแกไข ตรวจสอบการอัพเดตเฟรมแวรสำหรับอะแดปเตอรไรสายของทานบน
เว็บไซตของผูผลิต ตอจากนั้นใหอัพเดตเฟรมแวร

สาเหตุ สายเคเบิลอีเธอรเน็ตเชื่อมตอกับ HP All-in-One
วิธีแกไข เมื่อสายเคเบลิอีเธอรเนต็เสียบอยูกับ HP All-in-One วิทยุไรสายจะ
ปด ใหถอดสายเคเบิลอีเธอรเน็ต

สัญญาณออน 
สาเหตุ สถานีแมขายอยูหางเกินไปหรือมีสิ่งรบกวน
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วิธีแกไข ในการสรางสัญญาณที่ดีระหวางเครื่อง HP All-in-One และสถานีแม
ขาย ทานอาจตองลองทดสอบดูเล็กนอย สมมติวาอุปกรณทำงานถูกตอง ใหลองทำ
ตามสิ่งตอไปน้ีทีละอยางหรือทำรวมกัน:
● หากเครื่องคอมพิวเตอรของทานหรือสถานีแมขายกับเครื่อง

HP All-in-One อยูหางกันมาก ใหยายเครื่องทั้งสองเขาใกลกัน
● หากมีวัตถุโลหะ (เชนตูหนังสือเหล็กหรือตูเย็น) อยูในเสนทางการสง

สัญญาณ ใหจัดใหเสนทางระหวางเคร่ือง HP All-in-One และเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือสถานีแมขายปราศจากสิ่งกีดขวาง

● หากมีโทรศัพทไรสาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ท่ีสงสัญญาณวิทยุ
ความถี่ 2.4 GHz อยูบริเวณใกลเคียง ใหยายอุปกรณดังกลาวใหไกลออกไป
เพื่อลดการรบกวนสัญญาณวิทยุ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot connect to network (ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายได) 

สาเหตุ อุปกรณเครื่องน้ีไมไดเปดอยู
วิธีแกไข เปดอุปกรณที่เชื่อมตอกับเครือขาย เชน สถานีแมขายสำหรับเครือขาย
โครงสรางพื้นฐาน หรือเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับเครือขายเฉพาะกิจ สำหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับวิธกีารเปดสถานีแมขาย โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับสถานี
เครือขายของทาน

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดรับสัญญาณ
วิธีแกไข ยายสถานีแมขายและเครื่อง HP All-in-One เขามาใกลกัน ตอจาก
นั้น รันตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย HP All-in-One อีกครั้ง

สาเหตุ ทานใส SSID ไมถูกตอง
วิธีแกไข ใส SSID ท่ีถูกตอง โปรดจำไววา SSID คำนึงถึงตัวอักษรพิมพใหญ
และเล็กดวย

สาเหตุ ทานปอนกุญแจ WPA ไมถูกตอง
วิธีแกไข ปอนกุญแจ WEP ท่ีถูกตอง โปรดจำไววากุญแจ WEP คำนึงถึงตัว
อักษรพิมพใหญและเล็กดวย

สาเหตุ การตั้งคาไรสายบน HP All-in-One ไมตรงกับการตั้งคาไรสายของ
สถานีแมขายของทาน
วิธีแกไข ใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพือ่เปรียบเทียบการตั้งคาไรสายของ
HP All-in-One กับการตั้งคาไรสายของสถานีแมขาย เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
หรือการตั้งคาสถานีแมขาย เพื่อใหท้ัง HP All-in-One และสถานีแมขายมีการตั้ง
คาไรสายที่ตรงกัน
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สาเหตุ ทานใสโหมด (เฉพาะกิจหรือโครงสรางพื้นฐาน) หรือประเภทของการ
รักษาความปลอดภัยไมถูกตอง
วิธีแกไข ใสโหมดหรือประเภทการรักษาความปลอดภัยท่ีถูกตอง ใชเว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวเพ่ือเปรียบเทียบการตั้งคาไรสายของ HP All-in-One กับ
การตั้งคาไรสายของสถานีแมขาย เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณหรือการตั้งคาสถานีแม
ขาย เพ่ือใหท้ัง HP All-in-One และสถานีแมขายมีการตั้งคาไรสายที่ตรงกัน

สาเหตุ การแยกสัญญาณ MAC เปดใชงานอยูบนสถานีแมขายของทาน
วิธีแกไข ใหการแยกสัญญาณ MAC เปดใชงานตอไป แตเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อ
ใหสถานีแมขายสามารถสื่อสารกับเครื่อง HP All-in-One ของทานได

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot connect to network (ไมสามารถเชื่อมตอกับ
เครือขายได) การพิสูจนตัวตนหรือประเภทการเขารหัสขอมูลไมไดรับการสนับสนุน 

สาเหตุ เครือขายของทานถูกตั้งคาดวยโพรโทคอลการพิสูจนตัวตนท่ี
HP All-in-One มิไดรองรับ
วิธีแกไข เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวของสถานีแมขายและเปลี่ยนการตั้งคา
ความปลอดภัย ใชโพรโทคอลประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีเครื่องรองรับซึ่งอยูใน
รายการในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว ประเภททีไ่มรองรับประกอบดวย: LEAP,
PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS หรือ EAP-TTLS

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Invalid WEP Key (กุญแจ WEP ไมถูกตอง) 
สาเหตุ ทานปอนกุญแจ WEP ไมถูกตอง
วิธีแกไข หากทานไมทราบกุญแจ WEP โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับสถานีแม
ขายของทาน กุญแจ WEP ถูกเก็บไวภายในสถานีแมขาย โดยปกติแลว ทาน
สามารถหากุญแจ WEP ไดโดยการล็อกออนเขาไปที่เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
ของสถานีแมขายผานเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

สาเหตุ การตั้งคาดัชนีของกุญแจ WEP ของสถานีแมขายไมตรงกับการตั้งคา
ดัชนีของกุญแจ WEP ของ HP All-in-One
วิธีแกไข  HP All-in-One กำลังคนหาดัชนีของกุญแจ WEP ของ 1 ถาการตั้ง
คาดัชนีของกุญแจ WEP ถูกเปลี่ยนแปลงบนสถานีแมขาย ใหเปดเว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัวของ HP All-in-One และอัพเดตการตั้งคาดัชนีใหตรงกับการตั้งคา
ดัชนีของสถานีแมขายของคุณ เมื่อคุณอัพเดตการตั้งคาดัชนีบน
HP All-in-One แลว ใหรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบ
ไรสาย) อีกครั้ง

หมายเหตุ สถานีแมขายบางสถานีมีกุญแจ WEP มากกวาหนึ่งชุด ตรวจ
สอบใหแนใจวาทานใชกุญแจ WEP ชุดแรก (ดัชนี 1) เมื่อทำการตั้งคา
เครือขายไรสายของทาน
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Invalid passphrase (วลีผานไมถูกตอง) 
สาเหตุ ทานใสวลีผาน WPA ไมถูกตอง
วิธีแกไข ใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายเพื่อปอนวลีผานที่ถูกตอง ตรวจสอบให
แนใจวาวลีผานมีตัวอักขระอยูระหวาง 8 ถึง 63 ตัว และตรงกับวลีผานท่ีต้ังไวใน
สถานีแมขาย (คำนึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย)

ขอความแสดงขอผิดพลาด: The access point timed out before a
connection could be made (สถานีเครือขายหมดเวลากอนที่จะสามารถทำการ
เชื่อมตอได) 

สาเหตุ คุณกำลังใช SecureEZ setup และสถานีแมขายของทานกำหนดเวลา
เพียงจำกัดในการดำเนินการติดต้ังใหเสร็จสิ้น
วิธีแกไข เริ่มกระบวนการติดต้ังใหมและตรวจสอบใหแนใจวาดำเนินการติดต้ัง
เสร็จส้ินภายในเวลาที่กำหนด

ขอความแสดงขอผิดพลาด: More than 1 SecureEZ Setup access point
found (พบสถานีแมขาย SecureEZ Setup มากกวา 1 แหง) 

สาเหตุ มีผูอื่นในบริเวณใกลเคียงท่ีกำลังใช SecureEZ Setup ในการติดต้ัง
อุปกรณนั้นอยูเชนกัน
วิธีแกไข ยกเลิกการติดต้ังและเริ่มตนใหมอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Another device connected to the access point
before your device tried connecting (มีอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งเชื่อมตออยูกับ
สถานีแมขายกอนท่ีอุปกรณของทานจะพยายามเชื่อมตอ) 

สาเหตุ มีอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งในบริเวณใกลเคียงเชื่อมตอกับสถานีแมขายของ
ทานกอนที่ HP All-in-One ของทานจะสามารถเชื่อมตอได
วิธีแกไข ยกเลิกการติดต้ังและเริ่มตนใหมอีกครั้ง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวรเครือขาย    
สวนนี้จะกลาวถึงปญหาการตั้งคาเครือขายที่ทานอาจพบหลังจากการเชื่อมตอเครือขาย
การใสแผนซีดี และการเริ่มการติดต้ังซอฟตแวร
● ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกำหนดของระบบ ไมมี TCP/IP
● หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติดต้ัง

ฉันไดรับขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอกำหนดของระบบ ไมมี TCP/IP 
สาเหตุ ไมไดติดต้ังการด Local Area Network (LAN) อยางถูกตอง
วิธีแกไข ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังการด LAN อยางถูกตอง และมีการตั้ง
คาสำหรับ TCP/IP ดูคำแนะนำที่มาพรอมกับการด LAN ของทาน
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หนาจอ Printer Not Found (ไมพบเครื่องพิมพ) ปรากฏขึ้นระหวางการติดต้ัง 
สาเหตุ ไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกันสปายแวรจะ
ปองกันไมให HP All-in-One เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
วิธีแกไข ถอนการติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One แลวจึงรีบูตเครื่อง
คอมพิวเตอรของทาน ปดไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส หรือโปรแกรมปองกัน
สปายแวรช่ัวคราว แลวจึงติดต้ังซอฟตแวร HP All-in-One ใหม ทานสามารถเปด
ใชงานไฟรวอลล โปรแกรมปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรไดอีกครั้ง
หลังจากการติดต้ังแลวเสร็จ หากทานเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล ทานตอง
ยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมา
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลล

สาเหตุ เครือขายสวนตัวแบบเสมือน (VPN) ปองกันไมให HP All-in-One เขา
ถึงคอมพิวเตอรของทาน
วิธีแกไข ใหปด VPN ช่ัวคราวกอนที่จะดำเนินการติดต้ังตอ

หมายเหตุ ฟงกชันการทำงานของ HP All-in-One จะถูกจำกัดระหวาง
การใช VPN

สาเหตุ สายเคเบิลอีเธอรเน็ตไมไดตอกับเราเตอร สวิตช หรือฮับ หรือสายเคเบิล
อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ
วิธีแกไข เสียบสายเคเบิลอีกครั้ง หรือใชสายเคเบิลอื่น หากจำเปน

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ถูกกำหนดที่อยู AutoIP แทน DHCP
วิธีแกไข เคร่ือง HP All-in-One ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายอยางถูกตอง
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
● ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยางถูกตองและแนนหนา
● หากสายเคเบิลเชื่อมตออยางถูกตองแลว สถานีแมขาย เราเตอร หรือโฮม

เกตเวยอาจไมสงท่ีอยู หากเปนกรณีนี ้ทานอาจตองตั้งคา HP All-in-One
ใหม

● ตรวจสอบใหแนใจวา HP All-in-One อยูบนเครือขายที่ถูกตอง

สาเหตุ  HP All-in-One อยูบนซับเน็ตหรือเกตเวยท่ีไมถูกตอง
วิธีแกไข พิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย และตรวจสอบวาเราเตอรและ
HP All-in-One อยูบนซับเน็ตและเกตเวยเดียวกัน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
วิธีใชบนหนาจอทีม่าพรอมกับ HP All-in-One

สาเหตุ เครื่อง HP All-in-One ไมไดเปดอยู
วิธีแกไข เปดเครื่อง HP All-in-One
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การแกปญหากระดาษติด 
หากมีการใสกระดาษไวในถาดปอนเขา ทานอาจตองนำเอากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง
ออกมาทางฝาครอบดานหลัง
กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทำทั่วไปตางๆ สามารถทำให
กระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได
● การใสกระดาษมากเกินไปในถาดตัวปอนเอกสาร ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

สามารถรองรับกระดาษขนาด letter หรือ A4 ไดมากถึง 50 แผน หรือกระดาษ
ขนาด legal 35 แผน

● การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสำหรับ HP All-in-One
● การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่ HP All-in-One กำลัง

ปอนกระดาษ

การนำกระดาษติดออกจากฝาปดดานหลัง
1. ปดเครื่อง HP All-in-One
2. กดแถบที่อยูบนฝาปดดานหลังเพื่อถอดฝาปดออก ถอดฝาปดโดยการดึงออกจาก

HP All-in-One

ขอควรระวัง การพยายามนำกระดาษที่ติดออกจากดานหนาของ
HP All-in-One อาจทำใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนำกระดาษที่ติดออก
จากชองดานหลังเสมอ

3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดเมื่อทานนำออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอเพราะอาจยังมีกระดาษติดอยูในเครื่อง หากทานไมนำ
เศษกระดาษที่ติดอยูออกจาก HP All-in-One อาจมีกระดาษติดมากขึ้น

4. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาที ่คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาท่ี
5. เปด HP All-in-One แลวจึงกด ตกลง เพื่อดำเนินงานปจจุบันตอ

การนำกระดาษติดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

ขอควรระวัง อยายกฝาปดของ HP All-in-One ข้ึนและพยายามนำเอกสารที่
ติดอยูออกจากกระจก ทานอาจทำใหเอกสารตนฉบับเสียหายได
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1. นำกระดาษตนฉบับออกจากถาดตัวปอนเอกสาร
2. ยกฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติข้ึน

3. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

4. คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติออก

ขอควรระวัง ถากระดาษขาดขณะที่กำลังดึงออก ใหตรวจดูวามีเศษ
กระดาษที่ฉีกขาดหลนอยูภายในตัวปอนหรือไม หากทานไมนำเศษ
กระดาษที่ติดอยูออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อาจทำใหมีกระดาษติด
มากขึ้น

5. เลื่อนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติต่ำลง และปดฝาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
ไดยินเสียงดังคลิกเมื่อปดฝาครอบ

ขอมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก 
ขอแนะนำตอไปนี้จะชวยบำรุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และใหมีคุณภาพการพิมพ
สม่ำเสมอ
● เก็บตลับบรรจุหมึกท้ังหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนกึไวอยางแนนหนา จนกวาจะ

ใชงาน
● การปด HP All-in-One จากแผงควบคุม หามปดเครื่องดวยการปดสวิตชไฟหรือ

ดึงสายไฟออกจาก HP All-in-One ถาทานปด HP All-in-One ไมเรียบรอยดี
หัวพิมพอาจไมเลื่อนกลับมาสูตำแหนงท่ีถูกตอง

● จัดเก็บตลับบรรจุหมึกไวท่ีอณุหภูมิหอง (15.6 –26.6C หรือ 60–78F)
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● HP ขอแนะนำใหทานไมตองนำตลับบรรจุหมึกออกจาก HP All-in-One จนกวา
ทานจะมีตลับบรรจุหมึกใหมพรอมติดต้ัง ถาทานจะจัดสง HP All-in-One ตองแน
ใจวาทานไมไดถอดตลับบรรจุหมึกออกเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหหมึกไหลซึมออกจาก
หัวพิมพ

● ทำความสะอาดหัวพิมพเมื่อทานสังเกตเห็นวาคุณภาพงานพิมพลดลง
● อยาทำความสะอาดหัวพิมพโดยไมจำเปน เพราะจะทำใหเปลืองหมึกและทำให

ตลับบรรจุหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
● ดูแลรักษาตลับบรรจุหมึกอยางระมัดระวัง การทำหลน กระแทกหรือการถือจับ

อยางไมระวังในระหวางการติดต้ังอาจทำใหเกิดปญหาการพิมพช่ัวคราวได

ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
ใชสวนนี้เพื่อแกไขปญหาของขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกที่ทาน
อาจพบระหวางการใชงาน HP All-in-One

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับคามาตรฐาน
สาเหตุ ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ
วิธีแกไข หากในถาดปอนกระดาษมีกระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู ขณะมี
การปรับตำแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับเทยีบคาดังกลาวลมเหลว ใส
กระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดใสกระดาษ จากน้ันกด
ตกลง บนแผงควบคุม

พิมพไมได
สาเหตุ ตลับบรรจุหมึกน้ีหมึกหมด
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพมิพงานได
HP All-in-One จะไมพิมพตอจนกวาจะมีการเปลีย่นตลับบรรจุหมึกใหม หยุด
งานพิมพท้ังหมด
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ไมสามารถใชงานตลับบรรจุหมึกนี้ไดหลังจากเครื่องเริ่มทำงาน โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึก 

สาเหตุ ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึที่ไมถูกตอง
วิธีแกไข ตลับบรรจุหมึกดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณถูกตั้งคา
เปนคร้ังแรก โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหเปนตลับท่ีถูกตองสำหรับ
HP All-in-One หากตองการคนหาหมายเลขการสั่งซื้อใหมสำหรับตลับบรรจุ
หมึกท้ังหมดที ่HP All-in-One สนับสนุน ใหปฏิบัติตามคำแนะนำที่ใหไวในคูมอื
เลมน้ี
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
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สาเหตุ ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับเคร่ืองนี้
วิธีแกไข ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปท่ี:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอทราบขอมูลในการโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค

ปญหาตลับบรรจุหมึก         
สาเหตุ ตลับบรรจหุมึกนี้เสียหายหรือสูญหาย
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพมิพงานได หากตลับ
บรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ หนาสัมผัสของตลับ
หมึกอาจสกปรก
หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเคร่ืองพิมพ HP All-in-One ครบ และไดทำ
ความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกแลว ยังมีขอความปรากฏอยู แสดงวาตลับ
บรรจุหมึกอาจเสียหาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที:่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูล หรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ตลับบรรจุหมึกไมมีหมึก    
สาเหตุ ตลับบรรจุหมึกน้ีหมึกหมด
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนีด้วยตลับใหม
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ตลับบรรจุหมึกหมดอายุ 
สาเหตุ หมึกในตลับบรรจุหมึกน้ีหมดอายุแลว
วิธีแกไข ตลับบรรจุหมึกแตละตลับจะมีวันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงคในการ
แจงวันหมดอายุคือ เพ่ือปองกันระบบการพิมพ และเพือ่รับประกันคุณภาพหมึก
พิมพ เมื่อทานไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหมดอายุ ใหถอดและเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมึกท่ีหมดอายุ จากน้ันจึงปดขอความดังกลาว ทานยังสามารถพิมพตอ
ไดโดยไมตองเปล่ียนตลับบรรจุหมึก โดยใหปฏบิัติตามคำแนะนำบน
HP All-in-One หรือขอความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุหมึกที่อยูบนหนา
จอคอมพิวเตอรของทาน HP ขอแนะนำใหเปล่ียนตลับบรรจุหมึกท่ีหมดอายุ HP
ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของตลับบรรจุหมึกท่ีหมดอายุแลว การ
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ตองเขารับบริการหรือซอมแซมอุปกรณอันเปนผลจากการใชหมึกพิมพท่ีหมดอายุ
จะไมอยูภายใตการรับประกัน
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
● การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
● ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก

ตลับบรรจุหมึกใกลหมดอายุ 
สาเหตุ หมึกในตลับบรรจุหมึกนี้ใกลหมดอายุแลว
วิธีแกไข ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาใกลหมดอายุแลว
ตลับบรรจุหมึกแตละตลับจะมีวันหมดอายุแสดงอยู จุดประสงคในการแจงวันหมด
อายุคือ เพื่อปองกันระบบการพิมพ และเพื่อรับประกันคุณภาพหมึกพิมพ เมื่อทาน
ไดรับขอความแจงวาตลับบรรจุหมึกหมดอายุ ใหถอดและเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่
หมดอายุ จากนั้นจึงปดขอความดังกลาว ทานยังสามารถพิมพตอไดโดยไมตอง
เปลี่ยนตลบับรรจุหมึก โดยใหปฏบิัติตามคำแนะนำบน HP All-in-One หรือขอ
ความแสดงวันหมดอายุของตลับบรรจุหมึกท่ีอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน
HP ขอแนะนำใหเปล่ียนตลับบรรจุหมกึที่หมดอายุแลว HP ไมรับประกันคุณภาพ
หรือความนาเชื่อถือของตลับบรรจุหมึกที่หมดอายุแลว การตองเขารับบริการหรือ
ซอมแซมอุปกรณอันเปนผลจากการใชหมึกพิมพท่ีหมดอายุจะไมอยูภายใตการรับ
ประกัน
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
● การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
● ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก

หมึกพิมพที่ไมใชของ HP 
สาเหตุ  HP All-in-One ไดตรวจพบหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับบรรจหุมึกท่ีระบุ
HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแทไดรับ
การออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทำใหคุณพิมพ
งานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของ
ตลับหมึกท่ีมิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสีย
หายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวมอยูใน
การรับประกันของบริษัท

หากทานซื้อตลับบรรจุหมกึ HP ของแท โปรดดูท่ี
www.hp.com/go/anticounterfeit
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
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หมึกพิมพของแท HP ถูกใชงาน 
สาเหตุ แสดงวามีการใชงานหมึกพิมพในตลับบรรจุหมึกของแทของ HP นี้แลว
วิธีแกไข โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกน้ี หรือกด ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อดำเนิน
การตอไป
HP ขอแนะนำใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแทไดรับ
การออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทำใหคุณพิมพ
งานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของ
ตลับหมึกท่ีมิใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสีย
หายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวมอยูใน
การรับประกันของบริษัท

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

หัวพิมพติดขัด 
สาเหตุ มีสิ่งกีดขวางหัวพิมพ
วิธีแกไข นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ
1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน

จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาที่

2. นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ซึ่งรวมถึงวัสดุหีบหอตางๆ
3. ปดเครื่อง HP All-in-One แลวเปดอีกครั้ง
4. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หัวพิมพไมทำงาน 
สาเหตุ หัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว เครื่อง HP All-in-One ไมสามารถ
พิมพตอไปได
วิธีแกไข โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support
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เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ
HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

การปรับตำแหนงเครื่องพิมพไมทำงาน
สาเหตุ ใสกระดาษประเภทที่ไมถูกตองในถาดใสกระดาษ
วิธีแกไข หากในถาดปอนกระดาษมีกระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู ขณะมี
การปรับตำแหนงเครื่องพิมพ อาจสงผลใหการปรับตำแหนงดังกลาวไมทำงาน ใส
กระดาษธรรมดาที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ จาก
นั้น ใหลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรบัตำแหนงไมทำงาน แสดงวาตัว
เซ็นเซอรอาจเสีย
โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ
HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สาเหตุ หัวพิมพหรือเซ็นเซอรเสีย
วิธีแกไข โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที:่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ
HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ควรเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกในเร็วๆ นี้    
สาเหตุ การแจงเตือนน้ีระบุวาตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาไมมีหมึก
วิธีแกไข ทานอาจทำการพมิพตอไปไดในระยะเวลาสั้นๆ ดวยหมึกท่ีเหลืออยูใน
อุปกรณหัวพิมพ โปรดเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกน้ี หรือกด ตกลง บนแผงควบคุมเพ่ือ
ดำเนินการตอไป
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ใสตลับบรรจุหมึกผิด 
สาเหตุ ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึที่ไมถูกตอง
วิธีแกไข ในการตั้งคาเครื่องพิมพและใชงาน HP All-in-One เปนครั้งแรก
ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกในตลับบรรจุ
หมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ
ในการแกไขขอผิดพลาดนี้ ใหเปลี่ยนหมึกพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมึกพิมพท่ีสง
มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ HP All-in-One
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
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ไมมีตลับบรรจุหมึก ติดต้ังไมถูกตอง หรือไมตรงกับการใชงานของเครื่อง     
สาเหตุ ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย
วิธีแกไข ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและล็อคอยูในตำแหนงแลว

สาเหตุ ไมไดใสตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวานั้น หรือมีการใสตลับอยาง
ไมถูกตอง
วิธีแกไข ถอดและใสตลับบรรจุหมึกกลับเขาไปใหม แลวตรวจสอบวาใสกลับเขา
ไปจนสุดและล็อคอยูในตำแหนงแลว หากปญหายังคงมีอยู ใหทำความสะอาดหนา
สัมผัสสีทองแดงของตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ ตลับบรรจหุมึกมีขอบกพรอง หรือไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับอุปกรณนี้
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกนี้ทันทีเพ่ือใหสามารถพมิพงานได หากตลับ
บรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเครื่องพิมพ HP All-in-One ครบ หนาสัมผัสของตลับ
หมึกอาจสกปรก
หากตลับบรรจุหมึกตางๆ ยังอยูในเคร่ืองพิมพ HP All-in-One ครบ และไดทำ
ความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกแลว ยังมีขอความปรากฏอยู แสดงวาตลับ
บรรจุหมึกอาจเสียหาย โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ไปที:่
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) หรือโทรติดตอฝายใหบริการดานเทคนิค
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ ไดมีการติดต้ังตลับบรรจุหมกึที่ไมถูกตอง
วิธีแกไข ในการตั้งคาเครื่องพิมพและพิมพงานดวย HP All-in-One เปนครั้ง
แรก ตรวจสอบวาไดใสตลับบรรจุหมึกที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกในตลับ
บรรจุหมึกนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ
ในการแกไข ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่เกิดปญหาโดยใชหมึกพิมพท่ีสงมาพรอม
กับ HP All-in-One
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนการสนับสนุน
หากทานประสบปญหา ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบที่ใหมากับ HP All-in-One
2. เยี่ยมชมเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support การ

สนับสนุนออนไลนของของ HP ใหบริการสำหรับลูกคาทุกรายของ HP เว็บไซตนี้
เปนแหลงขอมูลอุปกรณท่ีเขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบนั
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ของผลิตภัณฑ และเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะ
ตอไปนี้
– เขาถึงผูเชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
– อัพเดทซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับ HP All-in-One
– HP All-in-One ท่ีมีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสำหรับ

ปญหาทั่วๆ ไป
– การอัพเดตอุปกรณ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอม

ใหบริการเมื่อทานลงทะเบียน HP All-in-One
3. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกการสนับสนุนและความพรอมในการให

บริการจะแตกตางกันไปตามอุปกรณ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
สำหรับรายการเบอรโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูท่ีปกดานหลังของคูมือเลมนี้
● ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
● การโทรศัพทติดตอ
● หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท 
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแป
ซิฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการ
สนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปท่ี 
www.hp.com/support  โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศัพทติดตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะท่ีทานอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและ
HP All-in-One กรุณาเตรยีมขอมูลเหลานี้ใหพรอม
● หมายเลขรุน (บนฉลากทางดานหนาของ HP All-in-One)
● หมายเลขผลิตภัณฑ (บนดานหลังหรือขางใตของ HP All-in-One)
● ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน
● ตอบคำถามเหลานี้

– เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
– ทานสามารถทำใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
– ทานเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่

เริ่มเกดิปญหานี้หรือไม
– มีเหตุการณอื่นเกดิข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง HP All-in-One

ถูกเคลื่อนยาย)

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP
โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุน
แบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ
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HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนที่ของทานเพ่ือรับ
ทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ  
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของทาน จาก
น้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพือ่ดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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6 ขอมูลดานเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP All-in-One มีอยูในสวน
นี้

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ   
ขอกำหนดระบบทางดานซอฟตแวรจะเกบ็อยูในไฟล Readme

ลักษณะเฉพาะของกระดาษ                         
สวนนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับความจุของถาดปอนกระดาษและขนาดกระดาษ

ความจุของถาดปอนกระดาษ   

ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ
*

ถาดรับกระดาษ
ออก †

ถาดกระดาษ
ภาพถาย*

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24
ปอนด (75 ถึง
90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ
20 ปอนด)

ไมระบุ

กระดาษ Legal 20 ถึง 24
ปอนด (75 ถึง
90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ
20 ปอนด)

ไมระบุ

การด น้ำหนักสูงสุดคือ
110 ปอนด
(200 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด (75 ถึง
90 แกรม)

สูงสุด 10 แผน 10 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 15 หรือนอย
กวา

ไมระบุ

ปาย ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 25 ไมระบุ
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ประเภท น้ำหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ
*

ถาดรับกระดาษ
ออก †

ถาดกระดาษ
ภาพถาย*

กระดาษภาพถาย 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 30 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย
8.5 x 11 นิ้ว (216
x 279 มม.)

ไมระบุ สูงสุด 30 แผน 10 ไมระบุ

* ความจุสงูสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกท่ีทานใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนำใหทานหมั่นนำ
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

* ความจุสงูสุด

ขนาดกระดาษ    
หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ    
● พิมพขาวดำไดสูงสุด 1200 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร
● พิมพสีแบบคุณภาพสูงไดสูงสุด 4800 x 1200 dpi เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอรดวย

ตนฉบับขนาด 1200 dpi
● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
● การพิมพขนาดพาโนรามา
● วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมกึ
● ภาษา: PCL3 GUI
● รอบการทำงาน: พิมพไดสูงสุด 3000 แผนตอเดือน

ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา    
● ความละเอียดของสำเนาสูงสุด 4800 x 4800
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● ทำสำเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ซูมเขาไดสูงถึง 400%, พอดีหนากระดาษ (ข้ึนอยูกับรุน)
● ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

ขอมูลจำเพาะของการสแกน    
● รวม Image Editor
● ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
● อินเทอรเฟสที่ใชกับ Twain ได

(ทำตอ)
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● ความละเอียด: สูงสุด 4800 x 4800 dpi อ็อพติคัล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 dpi เอน
ฮานซ (ซอฟตแวร)

● สี: สี 48 บิต สีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
● ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ลักษณะเฉพาะของโทรสาร    
● สามารถใชกับโทรสารขาวดำและโทรสารสีได
● โทรดวนสูงสุดได 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
● หนวยความจำสูงสุด 120 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ท่ีระดับความละเอยีดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจำมากขึน้

● การสงและรับโทรสารดวยตนเอง
● โทรซ้ำอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
● โทรซ้ำอัตโนมัติกรณีไมรับสายไดหนึ่งครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
● รายงานการยืนยันและผลการใชงาน
● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
● การสงดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที
● 3 วินาท/ีหนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ท่ี

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาที่มคีวามซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะ
ใชเวลาและหนวยความจำมากขึ้น

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสาร/เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอียดมาก
(dpi)

ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดำ 200 x 200 (สีเทา
8 บิต)

300 x 300 200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ      

ขอมูลเฉพาะ ในตำแหนงเปด ในตำแหนงปด

ความสูง 45.7 ซม. 24.7 ซม.

ความกวาง 49.3 ซม. 45.7 ซม.

ความลึก 43.9 ซม. 38.5 ซม.

น้ำหนัก 9.5 กก. 9.5 กก.
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ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา   
● การใชไฟ: สูงสุด 50 วัตต (สำหรับการพิมพโดยเฉลี่ย)
● แรงดันไฟฟาเขา: AC 100 ถึง 240 V ~ 1 A 50–60 Hz ตอสายดิน
● แรงดันไฟฟาออก: DC 32 V===1560

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม    
● ระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะในการใชงานที่แนะนำ: 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส (59 ถึง

86 องศาฟาเรนไฮต)
● ระดับอุณหภูมิการใชงานที่อนุญาต: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส (41 ถึง 104 องศา

ฟาเรนไฮต)
● ความชื้น : 20% ถึง 80% RH ไมควบแนน
● ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บ): –40 ถึง 60 องศาเซลเซียส

(–40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต)
● ในท่ีที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวางานที่ออกจากเครื่อง HP All-in-One

อาจมีขอผิดพลาดบางเล็กนอย
● HP แนะนำใหใชสายเคเบิล USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร (10

ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงท่ีอาจเกิดข้ึน

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
ในกรณีท่ีทานเชื่อมตออินเทอรเน็ต ทานสามารถอานขอมูลเกีย่วกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี: www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวด
ลอม สำหรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมของ HP โปรด
ดูท่ี Help (วิธีใช) บนหนาจอ

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน หากตองการรายการประกาศขอ
บังคับท้ังหมด โปรดดูที่ Help (วิธีใช) บนหนาจอ

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ 
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สำหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0605-02 อยาจำสับสนระหวางหมายเลขรุน
ตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart C6100 All-in-One series
อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (Q8191A และอื่นๆ)
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ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับหมึกถูกใชกับอุปกรณ
การพิมพของ HP ที่กำหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึกของ HP ท่ี
ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชผิด หรือทำใหเสีย
ระหวางชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่
หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสดุการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับ
ประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว/ บนตลับหมึกตามที่ระบุไว
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การรับประกัน
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ดัชนี

สัญลักษณ/ตัวเลข
802.11 ไรสาย, หนาการ
กำหนดคา 42

802.3 ใชสาย, หนาการ
กำหนดคา 39

ีการแกไขปญหาเบื้องตน
ติด, กระดาษ 104
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

111, 116, 117, 119
หัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง

104

A
ADSL. ด ูDSL
AirPort 17

B
Bluetooth, หนาการ
กำหนดคา 47

C
Communication mode

(โหมดการสื่อสาร): 44
customer support

การรับประกัน 145

D
DSL, ติดตั้งรวมกับโทร
สาร 57

E
EWS. ด ูเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝงตัว

H
hostname 38

I
IP

address 38
การต้ังคา 34
ท่ีอยู 39

P
Photosmart Express

8

S
Smart Key 18
SSID

การต้ังคาไรสาย 44
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 130

U
URL 38

ก
กระจก

การทำความสะอาด 97
การวางตนฉบับ 81

กระจกสแกน
การทำความสะอาด 97
การวางตนฉบับ 81

กระดาษ
ขนาดกระดาษ 147
ติด 83, 104, 136
ลักษณะเฉพาะ 146

กระดาษ legal
ลักษณะเฉพาะ 146

กระดาษ letter
ลักษณะเฉพาะ 146

กระดาษภาพถาย
การใส 82
ลักษณะเฉพาะ 146

กระดาษภาพถายขนาด 10 x
15 ซม.

การใส 82
ลักษณะเฉพาะ 146

กระดาษภาพถายขนาด 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), การ
ใส 82

การกำหนดคาซอรส (แบบ
ใชสาย 802.3) 40

การดูแลรักษา
การทำความสะอาด
กระจก 97

การทำความสะอาดตัว
เครื่องภายนอก 99

จัดระบบเครื่องพิมพ
96

ทำความสะอาดแผนรอง
ฝาปด 99

การต้ังคา
DSL 57
การเรียกคืนคาดีฟอลต

32
บริการวอยซเมล 73
ปุม 6
ระบบ PBX 59
สาย ISDN 59
เครือขาย 31
เครื่องตอบรับ
โทรศัพท 70

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
77

โทรสาร 75
โมเด็มคอมพิวเตอร

65, 70, 73
การต้ังคาดีฟอลต, การเรียก
คืน 32
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การตั้งคาเครือขายขั้นสูง
34

การติดตั้ง
การทดสอบโทรสาร

77
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตนของโทรสาร 105

โมเด็มคอมพิวเตอร 64
การติดตั้งซอฟตแวร

ติดตั้งใหมอีกครั้ง 100
ถอนการติดตั้ง 100

การติดตั้งสายเคเบิล
USB 103

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 106

การทดสอบภาพสาย,โทร
สาร 110

การทดสอบสัญญาณหมุน
โทรศัพท, ลมเหลว 109

การทดสอบฮารดแวร,โทร
สาร 105

การทำความสะอาด
กระจก 97

การทำสำเนา 84
การพิมพ

จากซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน 90

ลักษณะเฉพาะ 147
การรักษาความปลอดภัย

Bluetooth 48
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 25, 27

เครือขาย, กุญแจ
WEP 14, 18, 25,
28, 43, 45, 46

การรับประกัน 145
การรับโทรสาร

เสียงเรียกเขา 76
โหมดตอบรับอัตโนมัติ

76

การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 144

การเขารหัสขอมูล
การต้ังคา 46
กุญแจ WEP 25

การเชื่อมตอสถานีแมขาย
16

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
93

การเรียกคืนคาดีฟอลตของ
เครือขาย 32

การแกไขปญหาเบื้องตน
Printer Not Found

(ไมพบเคร่ืองพิมพ)
127

การต้ังคาเครือขาย
126

การต้ังคาไรสาย 134
การติดตั้งฮารดแวร

101
การปรับตำแหนง
เคร่ืองพิมพ 104

การเชื่อมตอเครือขาย
132

การใชเคเบิลโมเด็มท่ีไม
มีเราเตอร 129

กุญแจ WEP 133
ตัวชวยการติดตั้งแบบไร
สาย 126, 130

ติด, กระดาษ 83
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

124
ภาษา, แสดงผล 103
วลีผาน, ไมถูกตอง

134
สถานีแมขาย 134
สัญญาณต่ำ 131
สายเคเบิล USB 103
ไมพบเครื่องพิมพ 135

ไมมี TCP/IP 127,
134

ไมสามารถคนหา
อุปกรณ 126

การใชรวมกัน 29
การใส

กระดาษภาพถายขนาด
10 x 15 ซม. 82

กระดาษภาพถายขนาด 4
x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.) 82

การดหนวยความจำ
ชองเสียบการด 3
สแกนไปยัง 87

การดอินเทอรเฟส 17
กุญแจ WEP, การตั้งคา

25
เกตเวย, การต้ังคาดีฟอลต

40, 42
เกตเวยคาดีฟอลต (แบบใช
สาย 802.3) 40

ข
ขั้นตอนการสนับสนุน

143
ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

146
ขอมูลจำเพาะ. ดู ขอมูลดาน
เทคนิค

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ 
148

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแส
ไฟฟา 149

ขอมูลดานเทคนิค
ขนาดกระดาษ 147
ขอกำหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 146

ขอมูลจำเพาะของการ
สแกน 147

ขอมูลจำเพาะทาง
กายภาพ 148
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ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับ
กระแสไฟฟา 149

ความจุของถาดปอน
กระดาษ 146

น้ำหนัก 148
ลักษณะเฉพาะของ
กระดาษ 146

ลักษณะเฉพาะของโทร
สาร 148

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 149

ลักษณะเฉพาะในการทำ
สำเนา 147

ลักษณะเฉพาะในการ
พิมพ 147

ขอมูลท่ัวไป, หนาการ
กำหนดคา 38

ค
ความจุของถาดปอน
กระดาษ 146

ความสามารถในการมอง
เห็น (Bluetooth) 48

ความเขมของสัญญาณ 44
เครือขาย

การต้ังคาข้ันสูง 34
การรักษาความ
ปลอดภัย 25, 133

การเรียกคืนการตั้งคา
32

การดอินเทอรเฟส 17
ชื่อ 44
ประเภทการเชื่อมตอ

38
สถานะ 38
อัพเกรด 30

เครือขายเฉพาะกิจ 21
เครือขายแบบ computer-

to-computer 21
เครือขายแบบ peer-to-

peer 21

เครื่องตอบรับโทรศัพท
ตั้งคาเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 70

สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 124

เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ
ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 68

เครื่องพิมพ, จัดระบบ 96

จ
จอแสดงผลกราฟกสี 6
จัดระบบเคร่ืองพิมพ 96

ฉ
ฉลาก

ลักษณะเฉพาะ 146

ช
ชื่อบริการ mDNS 39
ชื่ออุปกรณ (Bluetooth)

47
ชอง, การสื่อสารแบบไร
สาย 44

ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 106

เช่ือมตอ
การเชื่อมตอเครือขาย
แบบใชสาย (อีเธอ
รเน็ต) 12

ไรสาย, มีสถานีแม
ขาย 16

ไรสาย, ไมมีสถานีแม
ขาย 16

ซ
ซองจดหมาย

ลักษณะเฉพาะ 146
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
พิมพจาก 90

ซับเน็ต มาสก 40, 42

ซูม
ปุม 8

เซิรฟเวอร DNS 43
เซิรฟเวอร DNS (แบบใช
สาย 802.3) 40

ด
ดีฟอลตเกตเวย 42
ดูแลรักษา

การเปล่ียนตลับบรรจุ
หมึก 93

ต
ตลับบรรจุหมึก

การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 104

ขอความแสดงขอผิด
พลาด 143

ขอแนะนำ 137
หมดอายุ 139, 140
หมึกพิมพ HP ถูกใช
งาน 141

หมึกพิมพท่ีไมใชของ
HP 140

หายไป 139
เปลี่ยน 93
เปลี่ยนในเร็วๆ นี้ 142
เสียหาย 139
ไมถูกตอง 138, 142,

143
ไมมีหมึก 139

ตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ
การวางตนฉบับ 80

ตั้งคา
การใชสายโทรศัพทเดียว
กัน 61

สายโทรสารแยกตาง
หาก 56

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
59

ติด, กระดาษ 83, 104

154 HP Photosmart C6100 All-in-One series



ติดตั้ง
วอยซเมล 62
เครื่องตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ 68

โทรสาร 49
ติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง 100

ถ
ถอดการติดตั้งซอฟตแวร

100

ท
ทดสอบ

การติดตั้งโทรสาร 77
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 105

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 106

พอรตโทรสาร 107
สภาพสายโทรสาร 110
สัญญาณหมุน
โทรศัพท 109

สายโทรศัพท 107
ฮารดแวรโทรสาร 105

ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 107

ทำความสะอาด
ตัวเครื่องภายนอก 99
แผนรองฝาปด 99

ท่ีอยู
IP 42

ท่ีอยู MAC 39, 42
ท่ีอยู Media Access

Control (MAC) 39,
42

ท่ีอยูสถานีแมขาย HW 47
ท่ีอยูฮารดแวร 42
ท่ีอยูฮารดแวร (แบบใชสาย

802.3) 39
โทรสาร

DSL, ติดตั้ง 57

การติดตั้ง 105
การทดสอบลมเหลว

105
คา 75
ตอบรับอัตโนมัติ 7,

76
ติดต้ัง 49
ทดสอบการติดตั้ง 77
บริการวอยซเมล, ติด
ตั้ง 73

ปุม 7
ระบบ PBX, การติด
ตั้ง 59

รูปแบบเสียงเรียกเขา
77

ลักษณะเฉพาะ 148
วอยซเมล, ติดตั้ง 62
วิธีการแกไขปญหาเบื้อง
ตน 105

สาย ISDN, การติด
ตั้ง 59

สายโทรศัพท 106
หัวกระดาษ 78
เคร่ืองตอบรับโทรศัพท,
การตั้งคา 70

เคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ, ติดต้ัง 68

เสียงเรียกเขา 76
เสียงเรียกเขาเฉพาะ

59, 77
โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ตั้งคา 70

โมเด็มคอมพิวเตอร, การ
ติดตั้ง 64, 65, 73

โหมดตอบรับ 76

บ
บริการวอยซเมล

ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 73

บันทึก

รูปภาพที่สแกนแลว 85

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ 149

ประกาศจากบริษัท
Hewlett-Packard 2

ประเภทของการพิสูจนตัว
ตน 45

ปลั๊ก RJ-45 12
ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอ

HP All-in-One ไมทำ
งาน 101

โทรสาร 111, 116,
117, 119

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร
การรับ 111, 119
การสง 111, 116,

117
สัญญาณโทรสารที่ถูก
บันทึก 124

ปุม OK 8
ปุม, แผงควบคุม 6
ปุมตัวเลข 7
ปุมบังคับทิศทาง: 8
ปุมหมุนภาพ 6
ปุมเปด 7

ผ
แผงควบคุม

คุณลักษณะ 6
ปุม 6

แผนรองฝาปด, ทำความ
สะอาด 99

แผนใส
ลักษณะเฉพาะ 146
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พ
แพ็กเกตทั้งหมดที่สง (แบบ
ใชสาย 802.3) 41

แพ็กเกตทั้งหมดที่ไดรับ
(แบบใชสาย 802.3)
41

ม
โมเด็ม. ดู โมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็ม dial-up. ด ูโมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มของพีซี. ด ูโมเด็ม
คอมพิวเตอร

โมเด็มคอมพิวเตอร
ตั้งคาเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 70

ติดตั้งเพ่ือใชรวมกับโทร
สาร 64, 65, 73

ย
ยกเลิก

ปุม 6

ร
รวมแพ็กเกต

ท่ีสง 47
ท่ีไดรับ 47

รหัสประจำตัวผูใช 78
รหัสผาน (Bluetooth)

47
รหัสผาน admin 39
รหัสผาน, เว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงตัว 39

ระบบ PBX, ติดต้ังรวมกับ
โทรสาร 59

ระบบโทรศัพทแบบขนาน
51

ระบบโทรศัพทแบบ
อนุกรม 51

ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 144

รายงาน
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 105

รูปแบบเสียงเรียกเขา 59,
77

เราเตอร 13
เราเตอรแบบไรสาย 13
เร่ิมทำสำเนาขาวดำ 7
เร่ิมทำสำเนาสี 7
เร่ิมโทรสาร

ขาวดำ 7
สี 7

ไรสาย
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 134

ตัวชวยการติดตั้ง, การแก
ไขปญหาเบื้องตน
126, 130

วิทยุ, การปด 33
สถานะ 43

ล
ลิงค

การกำหนดคา 41
ความเร็ว 34

ลูกศรขวา 6
ลูกศรซาย 8

ว
วอยซเมล

ติดต้ังเพื่อใชรวมกับโทร
สาร 62

วิทยุ, การปด 33
วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน

การวัดคาท่ีไมถูกตอง
104

โทรสาร 105
วิธีใช

การใช Help (วิธีใช) บน
หนาจอ 9

เวอรชันเฟรมแวร 38
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

การตั้งรหัสผาน 39
การเขาถึงโดยใชเว็บเบ
ราเซอร 36

ตัวชวยติดต้ัง 36

ส
สถานะ, เครือขาย 38
สถานีกลาง. ด ูการเชื่อมตอ
สถานีแมขาย

สภาพแวดลอม
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 149

สาย DSL, ติดต้ังรวมกับโทร
สาร 59

สายเคเบิลอีเธอรเน็ต
CAT-5 12

สายโทรศัพท
ตรวจสอบ 107
สายโทรศัพท, ลมเหลว

107
สายโทรศัพท, รูปแบบเสียง
เรียกเขา 77

สำเนา
การทำสำเนา 84
ลักษณะเฉพาะ 147

สิ่งแวดลอม
โปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 149

สแกน
ขอมูลจำเพาะของการ
สแกน 147

จากแผงควบคุม 85
บันทึกลงคอมพิวเตอร

85
บันทึกไวที่การดหนวย
ความจำ 87

บันทึกไวที่อุปกรณจัด
เก็บขอมูล 87
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ปุม 7
ภาพถาย 84
เอกสาร 84
ไปยังการดหนวยความ
จำ 87

สงโทรสาร
โทรสารเบื้องตน 92

เสียงเรียกเขา 76
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 59,

77
เสียหาย, ตลับบรรจุหมึก

139
แสดงผล

เปลี่ยนการวัดคา 104
เปลี่ยนภาษา 103

ห
หนาการกำหนดคา

802.11 ไรสาย 42
802.3 ใชสาย 39
Bluetooth 47
ขอมูลท่ัวไป 38

หนาการกำหนดคาเครือ
ขาย 37

หนาจอการคนพบ
เครื่องพิมพ,
Windows 15

หมายเลขลัด
สงโทรสาร 92

หมึกพิมพ
เปลี่ยนในเร็วๆ นี้ 142
ไมมีหมึก 139

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 144

หัวกระดาษ, โทรสาร 78
หัวพิมพ

ติดขัด 141
ไมทำงาน 141

หัวพิมพ, สิ่งกีดขวาง 104
หัวพิมพมีสิ่งกีดขวาง 104
หายไป

ตลับบรรจุหมึก 139
แหลงที่มาของการกำหนด
คา 43

โหมดโครงสรางพื้นฐาน
16

อ
อัพเกรดสูเครือขาย 30
อินเทอรเน็ต,
บรอดแบนด 18

อินเทอรเน็ตบรอดแบนด
18

แอดเดรสอุปกรณ
(Bluetooth) 47
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